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1.

WPROWADZENIE

Obecnie polityka rozwoju gospodarczego w wiêkszym stopniu ni¿ dotychczas preferuje zagadnienia z zakresu ekologii, sk³aniaj¹c siê do stosowania technologii bezpiecznych
z punktu widzenia ochrony rodowiska i k³adzie nacisk na zagro¿enia ekosystemów.
Pracom prowadzonym w górnictwie nafty i gazu towarzyszy nieuchronna koniecznoæ
gromadzenia i zagospodarowania du¿ych iloci materia³ów odpadowych, które w latach
19201950 by³y sk³adowane w do³ach urobkowych. G³ównym zanieczyszczeniem powoduj¹cym wstrzymanie rozwoju i wzrostu flory na tych terenach s¹ wêglowodory ropopochodne, których stê¿enie na obszarze do³ów urobkowych jest mocno zró¿nicowane i zmienia siê w szerokich granicach [12, 13].
Warunkiem wyboru optymalnej metody oczyszczania do³ów urobkowych z zanieczyszczeñ ropopochodnych jest odpowiednia, interdyscyplinarna analiza wyników badañ
laboratoryjnych i terenowych rodowiska gruntowo-wodnego. Prawid³owo wykonane badania pozwalaj¹ na okrelenie najodpowiedniejszych metod likwidacji zanieczyszczeñ ropopochodnych.
W artykule przedstawiono wyniki prac optymalizacyjnych podczas oczyszczania wytypowanych zastarza³ych do³ów urobkowych (G-10, G-13, G-40, G-67, G-95), wykorzystuj¹c,
opracowan¹ etapow¹ technologiê oczyszczania odpadu/gleby z zanieczyszczeñ ropopochodnych obejmuj¹c¹: rekultywacjê wstêpn¹, modyfikacjê struktury odpadu, bioremediacjê podstawow¹, bioaugmentacjê biopreparatem sporz¹dzonym na bazie mikroorganizmów
autochtonicznych, który zmodyfikowano w koñcowym etapie oczyszczania o wyizolowane
z terenu do³ów urobkowych grzyby [5, 11, 13].
* Instytut Nafty i Gazu O/Krosno
** Instytut Nafty i Gazu Kraków
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Istotnym elementem umo¿liwiaj¹cym uzyskanie zadowalaj¹cych efektów prowadzonych procesów bioremediacyjnych jest wykorzystanie opracowanych metod chromatograficznego oznaczania zanieczyszczeñ ropopochodnych, które pozwalaj¹ na okrelenie ich
sumarycznej zawartoci (TPH) oraz zidentyfikowanie poszczególnych n-alkanów i wêglowodorów z grupy izoprenoidów wchodz¹cych w sk³ad zanieczyszczeñ ropopochodnych.
Prowadzony monitoring w trakcie przebiegu procesu oczyszczania pozwala na ocenê biodegradacji poszczególnych zanieczyszczeñ ropopochodnych, czyli okrelenie efektywnoci
procesu.
W celu opracowania uproszczonego modelu matematycznego biodegradacji TPH
podczas prowadzenia badañ w skali pó³technicznej (metod¹ ex situ) do normalizacji stê¿eñ
analitu z zastosowano biomarker; C30-17α(H)21β(H)  hopan, który umo¿liwia pe³n¹ ocenê stopnia biodegradacji wêglowodorów ropopochodnych [13,15,19].
Obliczone sta³e biodegradacji pierwszego rzêdu (k) pozwoli³y przeledziæ i porównaæ
ze sob¹ kinetykê przebiegu biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych w kolejnych
etapach procesu oczyszczania na poszczególnych badanych obiektach (do³ach urobkowych). Ponadto na podstawie porównania sta³ych biodegradacji pierwszego rzêdu (k) mo¿na okreliæ efektywnoæ opracowanego biopreparatu na bazie mikroorganizmów autochtonicznych oraz zmodyfikowanego o wyizolowane z oczyszczanych terenów grzyby.
Przeniesienie wyników badañ laboratoryjnych (ex situ) na warunki przemys³owe stwarza du¿e trudnoci, jednak¿e przeprowadzone badania maj¹ce na celu modelowanie przebiegu procesu biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych pozwalaj¹ na prognozowanie
efektów oczyszczania w warunkach terenowych metod¹ in situ. Dowodz¹ tego uzyskane
wyniki potwierdzaj¹ce s³usznoæ i prawid³owoæ przyjêtej koncepcji badañ na wy¿ej wymienionych do³ach urobkowych, które obecnie zosta³y oczyszczone do standardów glebowych i zgodnie z decyzj¹ o zakoñczeniu rekultywacji przekazane jako teren leny.
2.

CHARAKTERYSTYKA MATERIA£U BADAWCZEGO

Przedmiotem badañ przedstawionych w niniejszym artykule by³y zastarza³e odpady
(gleba) z wytypowanych do³ów urobkowych po wstêpnej rekultywacji, któr¹ nale¿a³o przeprowadziæ ze wzglêdu na wysoki poziom ska¿enia substancjami ropopochodnymi, gdy¿
ograniczeniem metod biologicznych jest krytyczne stê¿enie wêglowodorów ropopochodnych wynosz¹ce 8÷10% [1, 6, 11].
Rekultywacja wstêpna polega³a na przeprowadzeniu drena¿u melioracyjno-odciekowego poprzez wykonanie rowu odciekowego g³êbokoci 1,5 m i drena¿u terenu do³ów
urobkowych z wykorzystaniem rur melioracyjnych umieszczonych na ró¿nych g³êbokociach (0,3; 0,8; 1,0; 1,2; 1,8 m p.p.t.). Zabieg ten pozwoli³ na obni¿enie zanieczyszczeñ
ropopochodnych do poziomu umo¿liwiaj¹cego prowadzenie kolejnych etapów procesu
oczyszczania na wytypowanych do badañ do³ach urobkowych, a mianowicie (rys. 1):
G-13  obni¿enie zanieczyszczeñ (TPH) ze 132 472 do 59 481 g/kg s.m.
G-67  obni¿enie zanieczyszczeñ (TPH) z 102 487 do 40 272 g/kg s.m.
G-40  obni¿enie zanieczyszczeñ (TPH) z 116 725 do 40 263 g/kg s.m.
G-10  obni¿enie zanieczyszczeñ (TPH) ze 102 471 do 36 025 g/kg s.m.
G-95  obni¿enie zanieczyszczeñ (TPH) ze 109 963 do 44 512 g/kg s.m.
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zawartoæ TPH

zawartoæ Σn-C8 n-C22

zawartoæ Σn-C23 n-C36

Rys. 1. Porównanie zawartoci TPH, Σn-C8 n-C22, Σn-C23 n-C36
po zabiegu rekultywacji wstêpnej i bioremediacji podstawowej

Analizy chromatograficzne zanieczyszczeñ ropopochodnych wykaza³y, ¿e obni¿enie
zawartoci poszczególnych wêglowodorów (n-alkanów) wchodz¹cych w sk³ad zanieczyszczeñ ropopochodnych dla wytypowanych do badañ do³ów urobkowych jest szczególnie
widoczne dla wêglowodorów o d³ugoci ³añcucha n-C6 – n-C12 w zakresie: 74,5÷61,2%,
nieznacznie ni¿sze zanotowano dla n-C13 – n-C22 na poziomie: 58,4÷33,5%. Natomiast dla
ciê¿szych wêglowodorów o d³ugoci ³añcucha wêglowego z zakresu n-C23 – n-C36 kszta³towa³o siê ono w granicach: 27,4÷10,8%.
Analiza chemiczna ujednoliconych próbek z poszczególnych do³ów urobkowych wykaza³a, ¿e odczyn kszta³tuje siê na poziomie: pH = 6,02÷6,21, ponadto obliczone proporcje
substancji biogennych azotu do fosforu odbiegaj¹ od optymalnych, co dowodzi, ¿e procesy
mikrobiologiczne s¹ zahamowane i bez korekty iloci tych sk³adników autochtoniczna flora
bakteryjna nie zostanie uaktywniona [2, 6, 9, 16].
Wyniki analiz chemicznych wykaza³y, ¿e zawartoci metali ciê¿kich i fenoli nie przekraczaj¹ dopuszczalnych wartoci standardów glebowych.
3.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAÑ LABORATORYJNYCH (METODA -:5167)
OCZYSZCZONYCH ODPADÓW Z TERENÓW DO£ÓW UROBKOWYCH

Analiza mineralogiczna analizowanych odpadów z wytypowanych do³ów urobkowych (G-13, G-67, G-40, G-10, G-95) wykaza³a wysok¹ zawartoæ materia³ów ilastych
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o strukturze pêczniej¹cej (smektytu i minera³u mieszanopakietowego  smektyt/illit), dlatego wskazana by³a modyfikacja (rozlunienie) struktury odpadu poprzez zmieszanie go
z czystym gruntem w odpowiednich proporcjach wyznaczonych indywidualnie dla ka¿dego do³u urobkowego. Dobór optymalnych proporcji odpadu z do³u urobkowego i czystego gruntu ustalano na podstawie dyfraktogramów rentgenowskich frakcji ilastej i badania aktywnoci dehydrogenazowej. Zwiêkszenie biodostêpnoci dla mikroorganizmów
i substancji biogennych do zanieczyszczeñ ropopochodnych przyczynia siê do wzrostu
efektywnoci ich biodegradacji [1, 3, 6].
Proces bioremediacji podstawowej (I etap oczyszczania) prowadzony w warunkach
laboratoryjnych (metod¹ ex situ) stymulowano poprzez wzbogacenie zastarza³ego odpadu
z testowych do³ów urobkowych substancjami od¿ywczymi uaktywniaj¹cymi florê bakteryjn¹. Substancje biogenne dozowano w postaci wapna nawozowego i nawozu mineralnego
Azofoski bogatego w azot i fosfor oraz mikroelementy w ilociach ustalonych na podstawie badañ laboratoryjnych. Dobór substancji biogennych jest wa¿nym elementem procesu
bioremediacji. Na podstawie wykonanych badañ stwierdzono zale¿noæ pomiêdzy aktywnoci¹ dehydrogenazow¹ a stosunkiem zawartoci substancji biogennych (N:P), przy którym zachodz¹ procesy biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych. Postêp biodegradacji jest wiêkszy w glebach ciê¿kich (jakimi s¹ testowane zastarza³e odpady z do³ów urobkowych) przy ni¿szym stosunku N:P, gdy¿ gleby ciê¿kie nie wymagaj¹ uzupe³nienia azotu
i fosforu do poziomu uznanego za optymalny [7, 12, 13]. Stymulacjê biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych dla poszczególnych oczyszczanych do³ów urobkowych odnotowan¹ przy ró¿nych stosunkach C:N:P w zakresie (100:7:1  100:5:1). Uwa¿a siê, ¿e w³aciwy stosunek C:N:P w glebie powinien kszta³towaæ siê na poziomie ich zawartoci
w komórkach drobnoustrojowych [7, 8].
Temperaturê wewn¹trz pryzmy utrzymywano na poziomie 17÷20oC, a wilgotnoæ
w granicach 20÷25% stosuj¹c zraszanie wod¹.
W wyniku przeprowadzonego procesu bioremediacji podstawowej w warunkach laboratoryjnych w okresie 130 dni, uzyskano znaczne obni¿enie zawartoci zanieczyszczeñ ropopochodnych (TPH) dla testowanych zastarza³ych odpadów z wytypowanych do³ów urobkowych w granicach; 53,2÷41,5% (rys. 1). Analiza chromatograficzna wykaza³a, ¿e biodegradacja n-alkanów z zakresu n-C8 – n-C22 kszta³towa³a siê na poziomie; 72,5÷52,3%, za
wêglowodorów ciê¿szych n-C23 – n-C36 biodegradacja zachodzi³a na ni¿szym poziomie
w przedziale; 38,1÷15,1%. Stopieñ biodegradacji wêglowodorów niezidentyfikowanych zawiera³ siê w granicach; 29,1÷31,7%.
W celu g³êbszego doczyszczenia terenów testowanych do³ów urobkowych do standardów glebowych przeprowadzono II etap oczyszczania oparty na inokulacji biopreparatami
sporz¹dzonymi na bazie mikroorganizmów autochtonicznych (G-1).
Biopreparaty sporz¹dzono indywidualnie dla ka¿dego do³u urobkowego na podstawie
przeprowadzonych badañ mikrobiologicznych w po³¹czeniu z analizami chromatograficznymi zanieczyszczeñ ropopochodnych. Uzyskano dziêki temu biopreparaty na bazie mikroorganizmów autochtonicznych o profilu cile dopasowanym do charakteru zanieczyszczeñ
ropopochodnych wystêpuj¹cych na terenie danego do³u urobkowego. Biopreparaty na bazie mikroorganizmów autochtonicznych zastosowano w I serii inokulacji.
W koñcowej fazie procesu inokulacji (II seria) biopreparaty (G-1) poddano modyfikacji poprzez wzbogacenie o wyizolowane i namno¿one grzyby z oczyszczanych terenów
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do³ów urobkowych. Przyczyni³o siê to do biodegradacji wêglowodorów o d³u¿szych ³añcuchach wêglowych oraz wêglowodorów niezidentyfikowanych, dziêki czemu oczyszczono testowane odpady z terenów do³ów urobkowych do poziomu standardów glebowych
(rys. 2).

zawartoæ TPH

zawartoæ Σn-C8  n-C22

zawartoæ Σn-C23  n-C36

Rys. 2. Porównanie zawartoci TPH, Σn-C8  n-C22, Σn-C23  n-C36 po zabiegach inokulacji
biopreparatem (G-1) na bazie mikroorganizmów autochtonicznych (I seria) i biopreparatem (G-2)
na bazie mikroorganizmów autochtonicznych i grzybów (II seria) na wytypowanych
do badañ do³ach urobkowych

Opracowane biopreparaty dla oczyszczanych do³ów urobkowych ró¿ni³y siê liczb¹
kultur bakteryjnych i iloci¹ rodzajów grzybów. Mikroorganizmy wyizolowane i wyselekcjonowane z odpadów pochodz¹cych z terenach oczyszczanych do³ów urobkowych nale¿a³y do najbardziej aktywnych kultur bakteryjnych: Acinetobacter sp., Alcaligenes sp., Bacillus sp., Flavobacterium sp., Mycobacterium sp., Nocardia sp., Pseudomonas sp., Rhodococcus sp., Sphingomonas sp.[2–6, 8] oraz rodzajów grzybów: Chrysosporium, Fusarium,
Penicillium, Phanerochaete, Pleurotus ostreatus i Irepex lacteus [10, 16, 17] zdolnych do
biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych.
Wykonane analizy chromatograficzne wskazuj¹, ¿e podczas inokulacji (II etap oczyszczania) biodegradacja wêglowodorów alifatycznych o d³ugoci ³añcucha n-C8 – n-C22 zachodzi³a w granicach; 91,295,1%, natomiast wêglowodory ciê¿sze ulega³y biodegradacji
w zakresie; 78,689,9%. wiadczy to o wysokiej efektywnoci i szerokim spektrum dzia³ania biopreparatów sporz¹dzonych na bazie mikroorganizmów autochtonicznych i grzybów.
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4.

PIERWSZORZÊDOWY MODEL BIODEGRADACJI
ZANIECZYSZCZEÑ ROPOPOCHODNYCH W ODPADACH/GLEBIE
Z TERENÓW WYTYPOWANYCH DO£ÓW UROBKOWYCH

W celu opracowania matematycznego modelu przebiegu procesu biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych podczas oczyszczania zastarza³ych odpadów z testowanych do³ów
urobkowych w badaniach laboratoryjnych zastosowano biomarker C30-α(H), 21β(H)-hopan,
wzglêdem którego przeprowadzono normalizacjê koncentracji TPH, Σn-C8 – n-C22 oraz
Σn-C23 – n-C36, oznaczonych w trakcie przebiegu poszczególnych etapów biodegradacji.
Zastosowanie biomarkera  hopanu pozwoli³o na wyeliminowanie b³êdów analitycznych
w oznaczeniach ilociowych.
Przebieg procesu biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych (obejmuj¹cego bioremediacjê podstawow¹ i inokulacjê biopreparatami na bazie mikroorganizmów autochtonicznych i grzybów) opisano równaniem (1):
C/CH = (C/CH)0 exp(–kt)

(1)

gdzie:
C – koncentracja analitu,
CH – koncentracja hopanu,
(C/CH)0 – pocz¹tkowe znormalizowane stê¿enie analitu,
C/CH  znormalizowane stê¿enie analitu w czasie,
t – czas trwania procesu [dni],
k  sta³a biodegradacji pierwszego rzêdu [d–1].
Analiza regresji nieliniowej z zastosowaniem przedstawionego powy¿ej równania
umo¿liwi³a wyznaczenie sta³ej biodegradacji pierwszego rzêdu (k) oraz wspó³czynnika korelacji (r2) okrelaj¹cego dopasowanie punktów pomiarowych do krzywych teoretycznych
procesu biodegradacji; TPH, Σn-C8 – n-C22 oraz Σn-C23 – n-C36.
Przeprowadzenie nieliniowej analizy wariacji (ANOWA) metod¹ Tukeya na poziomie
ufnoci p < 0,05 umo¿liwia eliminacjê danych analitycznych (chemicznych i biologicznych) statystycznie nieistotnych. Do statystycznego przetworzenia otrzymanych danych
analitycznych zastosowano program Statistica” wersja 7.1.
Poszczególne wspó³czynniki równania (1) (k, (C/CH)0 ) oraz wspó³czynniki korelacji
dla kolejnych etapów oczyszczania zestawiono w tabeli 1. Natomiast porównanie przebiegu
procesu biodegradacji w kolejnych etapach oczyszczania odpadów z testowanych do³ów
urobkowych przedstawiono w formie graficznej dla: TPH (rys. 3), Σn-C8 – n-C22 (rys. 4)
oraz Σn-C23 – n-C36 (rys. 5).
Sta³e biodegradacji pierwszego rzêdu (k) zanieczyszczeñ ropopochodnych (TPH)
dla I etapu oczyszczania odpadów z testowanych do³ów urobkowych (G-13, G-67,
G-40, G-10, G-95)  bioremediacji podstawowej, kszta³towa³y siê na zbli¿onym poziomie;
0,0055÷0,0068 [d–1], przy wspó³czynniku korelacji 0,9617÷0,9816.
Podczas przebiegu (II etapie oczyszczania) obejmuj¹cego inokulacjê poszczególnych
do³ów urobkowych indywidualnie opracowanym dla ka¿dego do³u urobkowego biopreparatem na bazie mikroorganizmów autochtonicznych G-1 (I seria) i biopreparatem wzbogaco672

nym o wyizolowane grzyby G-2 (II seria), sta³e biodegradacji pierwszego rzêdu (k) dla wytypowanych do oczyszczania do³ów urobkowych zawiera³y siê w granicach; 0,01980,0240
[d–1], przy wspó³czynniku korelacji r2 = 0,98670,9980, co wiadczy o wysokiej dynamice
przebiegu procesu inokulacji z zastosowaniem opracowanych biopreparatów (tab. 1, rys. 3).
Porównuj¹c sta³e biodegradacji pierwszego rzêdu (k1) zanieczyszczeñ ropopochodnych dla zabiegu inokulacji biopreparatem (G-1) na bazie mikroorganizmów autochtonicznych (I seria) i (k2) dla zabiegu inokulacji biopreparatem (G-2) wzbogaconym o rodzaje
grzybów (II seria),) mo¿na stwierdziæ, ¿e stopieñ biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych (TPH) jest w II serii inokulacji znacznie wy¿szy. Przyk³adowo podczas procesu
biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych (TPH) zawartych w odpadzie z do³u urobkowego G-13, sta³e biodegradacji pierwszego rzêdu wynosz¹ odpowiednio: k1 = 0,0167 [d–1]
i k2 = 0,0240 [d–1], za dla biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych w odpadzie
z do³u urobkowego G-67 odnotowano: k1 = 0,0150 [d–1] i k2 = 0,0228 [d–1]. Potwierdza, to
s³usznoæ przeprowadzonej modyfikacji biopreparatu (G-1) wzbogacaj¹c go o grzyby wyizolowane z oczyszczanego terenu do³u urobkowego.
Tabela 1
Zestawienie wspó³czynników równania modelu matematycznego biodegradacji TPH
oraz Σn-C8  n-C22 i Σn-C23  n-C36 w kolejnych etapach procesu oczyszczania odpadów
z terenów wytypowanych do³ów urobkowych (warunki laboratoryjne  metoda ex situ)
Dó³
Etap
urobkowy oczyszcz.

TPH
–1

Σ n-C23 – n-C36

Σ n-C8 – n-C22
2

–1

2

–1

r2

k [d ]

(C/CH)0

r

k [d ]

(C/CH)0

r

Etap I

0,0068
± 0,003

9379
± 49

0,9617

0,0090
± 0,005

6917
± 88

0,9847

0,0027
± 0,001

594
± 13

0,9832

Etap II

0,0240
± 0,010

4463
± 49

0,9924

0,0264
±0,014

2974
± 31

0,9791

0,0199
± 0,008

384
±8

0,9679

Etap I

0,0055
± 0,002

7127
± 89

0,9711

0,0070
± 0,003

4393
± 39

0,9829

0,0036
± 0,002

519
± 12

0,9829

Etap II

0,0228
± 0,004

3725
± 31

0,9851

0,0259
± 0,012

2033
± 18

0,9878

0,0217
± 0,009

387
±9

0,9878

Etap I

0,0062
± 0,002

7141
± 74

0,9816

0,0083
± 0,003

4097
± 38

0,9806

0,0039
± 0,002

648
± 10

0,9929

Etap II

0,0219
± 0,013

3345
± 29

0,9821

0,0262
± 0,014

1602
± 13

0,9759

0,0173
± 0,011

471
±4

0,9711

Etap I

0,0059
± 0,002

5980
± 85

0,9751

0,0093
± 0,004

3745
± 35

0,9870

0,0042
± 0,003

713
± 11

0,9646

Etap II

0,0198
± 0,008

2960
± 28

0,9982

0,0182
± 0,007

1360
± 14

0,9905

0,0179
± 0,012

421
±8

0,9844

Etap I

0,0067
± 0,002

7299
± 94

0,9763

0,0078
± 0,002

5881
± 48

0,9915

0,0036
± 0,002

320
±9

0,9694

Etap II

0,0221
± 0,009

3405
± 32

0,9867

0,0181
±0,007

2341
± 21

0,9778

0,0181
± 0,008

210
±6

0,9582

G-13

G-67

G-40

G-10

G-95
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Rys. 3. Porównanie obni¿enia zawartoci TPH (C/CH) po normalizacji hopanem po kolejnych
etapach biodegradacji odpadu z wytypowanych do³ów urobkowych
(liczba powtórzeñ pomiarów n = 8÷9, p < 0,05)

Rys. 4. Porównanie obni¿enia zawartoci Σn-C8  Σn-C22 (C/CH) po normalizacji hopanem po
kolejnych etapach biodegradacji odpadu z wytypowanych do³ów urobkowych
(liczba powtórzeñ pomiarów n = 8÷9, p < 0,05)

Sta³e biodegradacji pierwszego rzêdu (k) dla wêglowodorów (Σn-C8 – n-C22) s¹ najwy¿sze, co jest szczególnie widoczne dla II etapu oczyszczania (inokulacja biopreparatami
na bazie mikroorganizmów autochtonicznych i grzybów), gdy¿ kszta³tuj¹ siê na poziomie;
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0,0181÷0,0264 [d–1] przy r2 = 0,9778 ÷0,9905, za podczas I etapu oczyszczania (bioremediacji podstawowej) s¹ znacznie ni¿sze, gdy¿ zawieraj¹ siê w zakresie; 0,0070÷0,0093 [d–1]
przy r2 = 0,9847÷0,9915 (tab. 1, rys. 4). Przedstawione wyniki dowodz¹, ¿e wêglowodory
z tego zakresu d³ugoci ³añcucha wêglowego ulegaj¹ ³atwo biodegradacji.
Natomiast sta³e biodegradacji pierwszego rzêdu (k) dla wêglowodorów ciê¿kich o d³ugoci
³añcucha wêglowego z zakresu (Σn-C23 – n-C36) podczas I etapu oczyszczania (bioremediacji podstawowej) kszta³tuj¹ siê na niskim poziomie w granicach; 0,0027÷0,0042 [d–1]
przy r2 = 0,9646÷0,9929, co wiadczy o niskim stopniu biodegradacji. Podczas II etapu oczyszczania (inokulacja biopreparatami G-1, G-2) sta³e biodegradacji pierwszego
rzêdu (k) s¹ znacznie wy¿sze, gdy¿ zawieraj¹ siê w zakresie; 0,0173÷0,0217 [d–1] przy r2 =
= 0,9582÷0,9878, co dowodzi, ¿e opracowany biopreparat na bazie mikroorganizmów autochtonicznych i grzybów cechuje siê szerokim spektrum dzia³ania, gdy¿ biodegradacji
ulegaj¹, równie¿ wêglowodory o d³ugich ³añcuchach wêglowych z zakresu n-C23 – n-C36
(tab. 1, rys. 5).

Rys. 5. Porównanie obni¿enia zawartoci Σn-C23  Σn-C36 (C/CH) po normalizacji hopanem
po kolejnych etapach biodegradacji odpadu z wytypowanych do³ów urobkowych
(liczba powtórzeñ pomiarów n = 8÷9, p < 0,05)

Obliczone wartoci sta³ych biodegradacji pierwszego rzêdu (k) zanieczyszczeñ ropopochodnych w poszczególnych etapach oczyszczania zastarza³ych odpadów z do³ów urobkowych s¹ zbli¿one do doniesieñ literaturowych [15, 16, 19], co wiadczy prawid³owym
doborze opisu matematycznego procesu biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych.
5.

PODSUMOWANIE

1) Przedstawiony model matematyczny biodegradacji zanieczyszczeñ ropopochodnych
w zastarza³ych odpadach z terenów oczyszczanych do³ów urobkowych pozwala okre675

liæ kinetykê biodegradacji w poszczególnych etapach oczyszczania. Umo¿liwia ponadto porównanie efektywnoci dzia³ania opracowanych biopreparatów na bazie mikroorganizmów autochtonicznych i grzybów.
2) Zbli¿one wartoci sta³ych biodegradacji pierwszego rzêdu (k) zanieczyszczeñ ropopochodnych dla wytypowanych do oczyszczania zastarza³ych odpadów z do³ów urobkowych wiadcz¹ o prawid³owo podjêtych decyzjach o zastosowaniu etapowej technologii oczyszczania tych odpadów.
3) Przedstawione badania mog¹ stanowiæ podstawê do opracowania wytycznych prowadzenia procesu oczyszczania metod¹ insitu w warunkach przemys³owych i pozwalaj¹
na prognozowanie wyników procesu oczyszczania terenów zastarza³ych do³ów urobkowych.
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