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TECHNIKI I TECHNOLOGIE USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ 
ROPOPOCHODNYCH Z GRUNTU I WÓD GRUNTOWYCH 

 
 
Wstęp 

 
Rozwój techniki spowodował, że człowiek coraz częściej ingeruje w środowisko 

naturalne, nie zwracając uwagi na wynikające z tego powodu zagrożenia, dlatego też 

rośnie liczba odpadów niebezpiecznych, a ilość miejsc skażonych wzbudza, nie bez 

uzasadnionych podstaw, obawy. Często nie zdajemy sobie sprawy, że ze wszystkich 

awarii i wypadków prowadzących do zanieczyszczenia gleby i gruntu, a w konsekwencji 

zanieczyszczenia  wód gruntowych niemal 40 %, to zdarzenia z węglowodorami 

ropopochodnymi, czyli z  czyli benzyny, paliwa lotnicze, oleje opałowe i napędowe oraz 

inne pochodne ropy naftowej. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z 

występowaniem i migracją zanieczyszczeń węglowodorowych w środowisku gruntowo-

wodnym,  metody identyfikacji oraz techniki i technologie oczyszczania środowiska 

gruntowo-wodnego.  

 

 

1. Występowanie zanieczyszczeń węglowodorowych w  środowisku gruntowo-wodnym 

 
 Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów zawierających także niewielkie ilości 

(do 3 %) związków organicznych tlenu (kwasy karboksylowe, fenole), siarki, azotu 

oraz metali ciężkich (do 1 %). W skład ropy naftowej wchodzą grupy węglowodorów:  

 alifatyczne (parafinowe),  

 cykloalkany (naftalenowe),   

 areny, 
 olefinowe.  

  
 

Przeciętny skład typowej benzyny przedstawiono na rys. 1.  
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Rys. 1.  Przeciętny skład typowej benzyny 

 
 
 

Rafinerie, centralne i lokalne stacje magazynowania i dystrybucji paliw, szyby wiertnicze ropy 

naftowej i gazu ziemnego, rurociągi, linie kolejowe oraz drogi zanieczyszczają najbardziej 

środowisko substancjami ropopochodnymi.  Formy występowania węglowodorów 

ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym przedstawiono graficznie na rys. 2.  

Aby móc przeciwdziałać zanieczyszczeniom produktem naftowym należy wiedzieć jak 

zachowuje się zanieczyszczenie w środowisku wodno-gruntowym. W zależności od własności 

fizycznych podłoża, zanieczyszczenie płynie po powierzchni lub infiltruje przez strefę aeracji 

do warstwy wodonośnej, w efekcie część produktu zostaje zaabsorbowana na materiale 

skalnym, reszta natomiast osiągnie zwierciadło wody gruntowej. Schemat przenikania 

substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym przedstawiono na rys. 3. 

 
 

Rys. 2 Stan fizyczny zanieczyszczeń węglowodorowych w gruncie 
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Rys. 3. Schemat  migracji substancji ropopochodnych w środowisku gruntowo-wodnym  
 

 
Mogą zachodzić dwa przypadki występowania węglowodorów w zanieczyszczonej warstwie 

wodonośnej:  

 substancje o gęstości większej od gęstości wody (ang. Dense Non-Aqueous Phase 

Liquid - DNAPL),  

 substancje o gęstości mniejszej od gęstości wody (ang. Light Non-Aqueous Phase 

Liquid - LNAPL).   

Substancje o gęstości większej od gęstości wody, pod wpływem sił grawitacyjnych 

przemieszczają się do spągowych partii warstw wodonośnych, co sprawia, że ich 

rozprzestrzenianie się w kierunkach horyzontalnych jest bardzo ograniczone. Natomiast 

substancje o gęstości mniejszej od gęstości wody unoszą się na powierzchni wody podziemnej i 

mogą wraz z nią migrować na znaczne odległości. W praktyce, zanieczyszczenia tego typu mają 

zazwyczaj pochodzenie ropopochodne.  

Produkty naftowe  mogą występować w wodach podziemnych w następujących postaciach: 
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 ciekła, makroskopowo ciągła plama, mogąca przemieszczać się pod wpływem 

naturalnego pola hydrodynamicznego, 

 ciekła, rozpuszczona w wodzie, 

 ciekła lub stała, zasorbowana na powierzchni ziaren ośrodka gruntowego – 

niemobilna, 

 postać gazowa (pary ). 

 
Według podanych przez Concawe  zależności można oszacować zasięg pionowy 

produktów naftowych w strefie areacji i rozmiar plamy zanieczyszczenia w strefie 

saturacji na zwierciadle wód gruntowych.  

 

Zasięg pionowy migracji produktów naftowych w strefie saturacji można określić z 

zależności (1) 

 

KRA
VD
××
×

=
1000        (1) 

 
 

Rozmiar plamy produktów naftowych na zwierciadle wód gruntowych w strefie 

saturacji określa zależność (2).  

 

F
KDRAVS ×××−×

=
1000

      (2) 

 
gdzie:  

 
 D – maksymalny zasięg pionowej penetracji produktów naftowych, m  

 V – objętość infiltrujących  produktów naftowych, m3 

 R – zdolność retencyjna zależna od rodzaju gruntu, l/ m3 

 K – współczynnik  zależny od lepkości produktu naftowego, K=0.5 do 2,0 

A – powierzchnia plamy zanieczyszczenia, m2 

F -  miąższość zanieczyszczenia nad strefą kapilarną, mm 

       
Wartości R i F dla różnych rodzajów gruntu podano w tabeli 1.  
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Tabela 1. Wartości R i F dla różnych rodzajów gruntu do wzorów (1) i (2) 
 

Rodzaj gruntu Objętość zatrzymanego 
produktu naftowego  

R [l/m3] 

Produkt naftowy 
zawarty nad strefą 
kapilarną  

F [l/m2] (mm) 
kamienie, gruboziarnisty żwir 5 5 
żwir, gruboziarnisty piasek 8 8 
gruboziarnisty piasek, 
średnioziarnisty piasek 

15 12 

średnioziarnisty piasek, 
drobnoziarnisty piasek 

25 20 

średnioziarnisty piasek, muł 40 40 
 
 

Przykładowe przedziały stężeń węglowodorów rezydualnych w strefie aeracji dla 

różnych produktów naftowych i rodzajów gruntów przedstawiono na rys. 4.  
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Rys. 4. Stężeń węglowodorów rezydualnych w strefie aeracji dla różnych produktów naftowych i 
gruntów. 

 

2. Wymagane prawnie standardy jakości środowiska gruntowo-wodnego  

 

Każdy niekontrolowany wyciek produktów naftowych jest istotną ingerencją w 

środowisko gruntowo-wodne, ponieważ węglowodory hamują wymianę gazową, 
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ograniczają dostęp światła, zmniejszają stężenie rozpuszczonego tlenu, degradują wody 

gruntowe i powierzchniowe, zanieczyszczają  glebę i grunty, zaburzają homeostazę,  

 

 

a przede wszystkim maja działanie toksyczne, mutagenne i kancerogenne na wszystkie 

organizmy. Migracja związków węglowodorowych do gleby, może się jeszcze łączyć z 

zagrożeniem wybuchowym i pożarowym. Jest to szczególnie groźne, gdy w pobliżu 

miejsca skażenia znajdują się zbiorniki z paliwem, zabudowania mieszkalne lub trasy 

komunikacyjne. Wymienione zagrożenia spowodowały konieczność określenia 

standardów jakościowych w odniesieniu do zawartości węglowodorów w środowisku 

gruntowo-wodnym. Ze względu na charakter zagospodarowania i użytkowania terenów 

ustalone wartości dopuszczalne dotyczą trzech kategorii obszarów sozologiczno-

urabanistycznych: A, B i C. Największe rygory normatywne zastosowano dla kategorii 

A, natomiast najmniejsze dla kategorii C.  

Na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 9 września 2002 r. w 

sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. W rozporządzeniu 

tym glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej 

substancji wymienionej w załączniku do rozporządzenia przekracza wartość 

dopuszczalną. Rozporządzenie określa standardy jakości gleby lub ziemi, z 

uwzględnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej, dla następujących grup rodzajów 

gruntów utrzymując podział jak we wskazówkach metodycznych dla trzech kategorii 

obszarów sozologiczno-urabanistycznych:  

 grupa A to nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego 

ochronie na podstawie przepisów ustawy - prawo wodne, oraz obszary poddane 

ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie 

aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia 

ludzi lub środowiska - dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające 

ze stanu faktycznego,  

 grupa B to grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod 

stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, 

nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów 

przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych, 

 grupa C  to tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne. 
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W standardach środowiskowych wyróżnia się następujące rodzaje zanieczyszczeń 

węglowodorowych: benzyna suma (węglowodory C6-C12); olej mineralny 

(węglowodory C12-C35); węglowodory aromatyczne (benzen, etylobenzen, toluen, 

ksylen, styren oraz suma węglowodorów aromatycznych); wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne (naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, chrysen, benzo(a) 

antracen, benzo(a) piren, benzo(a) fluoranten, benzo(ghi) pcrylen – oraz suma 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 

Standardy jakości gleb i ziemi w zależności od rodzaju  urbanistyczno-sozologicznego 
terenu przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Wartości dopuszczalne stężeń węglowodorów w glebie lub ziemi [mg/kg] 
 

Grunty 
Grupa B Grupa C 

Głębokość [m ppt] 
0-
0,3

0,3-15,0 >15 
 

0,2 2-15 

Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s] 
do poniżej do poniżej do poniżej 

Lp. 
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1x10-7 1x10-7 

 
1x10-7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

WĘGLOWODOROWE 
A Benzyna suma 

(-węglowodory 
C6-12)  

1 1 5 375 50 750 500 50 750 

B Olej mineralny 
(węglowodory 
C12-C35)  

30 50 200 1000 1000 3000 3000 1000 3000 

C Węglowodory 
aromatyczne 

         

1 Benzen 0,05d 0,1 0,2 25 3 50 100 3 150 
2 Etylobenzen 0,05d 0,1 1 75 10 150 200 10 250 
3 Toluen 0,05d 0,1 1 75 5 150 200 5 230 
4 Ksylen 0,05d 0,1 1 35 5 75 100 5 150 
5 Styren 0,1 0,1 1 5 2 100 60 2 100 
6 Suma 

węglowodorów 
aromatycznych 

0,1 0,1 1 75 10 150 200 10 250 

 
 

Dotychczas nie zostały określone prawem standardy jakości wód podziemnych ogólnego 
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przeznaczenia, dlatego dla ustalenia wymaganej jakości wód podziemnych w procesach 

rekultywacji używa się pomocniczo wskazówek metodycznych do oceny stopnia 

zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi 

substancjami chemicznymi, opracowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Środowiska. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń węglowodorowych wód 

podziemnych wg PIOŚ przedstawiono w tabeli 3.  

 
Tab. 3. Dopuszczalne koncentracje węglowodorów w wodach gruntowych [µg/dm3] 

 
Lp Parametr Obszar A Obszar B Obszar C 
1 Benzen 0,2 1 5 
2 Etylobenzen 0,2 20 60 
3 Toluen 0,2 15 50 
4 Ksylen 0,2 20 60 
5 Fenol 0,2 15 50 
6 Aromatyczne 

suma 
0,2 30 100 

7 Olej mineralny 50 200 600 
8 Benzyna suma 10 40 150 

 
 

 

3. Metody wykrywania węglowodorów ropopochodnych w warunkach terenowych 

 

W zakresie wykrywania substancji ropopochodnych, na przestrzeni lat rozwinęły się polowe 

i laboratoryjne metody identyfikacji węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym. 

Metody te ogólnie noszą nazwę pomiarów atmogeochemicznych i polegają na poborze 

powietrza zawartego w przestrzeni porowej gruntu oraz na jego analizie w celu określenia 

występowania par węglowodorów ropopochodnych. Na podstawie otrzymanych wyników 

określa się w sposób jakościowy zanieczyszczenie gruntu, wielkość obszaru 

zanieczyszczonego i kierunek migracji zanieczyszczeń. Uzyskuje się również wartości 

liczbowe, ale bezpośrednie odnoszenie tych wartości do standardów normatywnych nie jest 

możliwe, ponieważ nie ma bezpośredniej zależności między koncentracją węglowodorów w 

powietrzu gruntowym a ich zawartością w gruncie lub wodzie podziemnej. Metody polowe 

służące do identyfikacji w środowisku gruntowo-wodnym powinny być skuteczne i tanie, a 

wykorzystywane urządzenia łatwe do transportu i proste w obsłudze. Istnieje wiele rodzajów 

polowych metod wykrywania węglowodorów ropopochodnych w środowisku gruntowo-
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wodnym, od najprostszych przy wykorzystaniu płytkich otworów w gruncie i poboru 

powietrza gruntowego bezpośrednio z nich do przenośnych aparatów pomiarowych do 

bardziej skomplikowanych przy użyciu sond wbijanych do gruntu przy użyciu urządzeń 

mechanicznych, nawet do głębokości 10 m. Badanie  atmogeochemiczne polega na pobraniu 

spod powierzchni gleby powietrza gruntowego i przepompowaniu go do przenośnego 

terenowego aparatu pomiarowego (analizatory,  detektory oraz wykrywacze rurkowe gazu) 

albo do pojemnika w celu dalszej analizy przy pomocy aparatu analitycznego (chromatograf 

gazowy) znajdującego się w laboratorium. Największą dokładność oznaczeń można uzyskać  

za pomocą chromatografów gazowych – do kilku ppb w zakresie zawartości węglowodorów 

od 0,0 do 100% objętości. Metody atmogeochemiczne wykorzystywane do identyfikacji 

węglowodorów ropopochodnych mogą być użyte w celu: 

 potwierdzenia obecności węglowodorów, 

 oznaczeń ilościowych koncentracji węglowodorów , 

 wyznaczenia obszaru o najwyższej koncentracji węglowodorów, 

 opracowania map rozkładu koncentracji węglowodorów,  

 lokalizowania otworów monitoringowych jakości wód podziemnych.  

Lokalizację punktów pomiarowych w badaniach atmogeochemicznych można wybierać 

na jeden z dwóch ogólnych sposobów w oparciu o: 

 założenie siatki pomiarowej na danym terenie, 

 specyficzne warunki panujące w danym miejscu. 

W zależności od wielkości badanego obszaru, od warunków hydrogeologicznych gruntu i 

ilości próbek, które zamierza się pobrać, można stosować siatkę kwadratów lub trójkątów o 

kroku od 0,5 do 50 m. Gdy nie jest stosowana siatka lokalizacyjna, punkty pomiarowe 

można wybierać w pobliżu znanego lub przewidywanego miejsca ekshalacji. W celu 

określenia zasięgu, próbki gazu pobiera się w bliskim sąsiedztwie tego miejsca. Dla gruntów 

charakteryzujących się małą przepuszczalnością (współczynnik filtracji rzędu 10-5 - 10-6 

m/s), gaz nie będzie migrować z dużą prędkością, dlatego punkty poboru powinny być 

zlokalizowane stosunkowo blisko siebie. Głębokość pobierania próbek zależy od warunków 

hydrogeologicznych danego terenu. Należy dokładnie rozpoznać położenie zwierciadła wód 

gruntowych, ponieważ wprowadzenie sondy poniżej poziomu wody gruntowej uniemożliwia 

pobór próbki powietrza gruntowego, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do 

uszkodzenia urządzenia pomiarowego w wyniku zassania wody. Sondę pomiarową stanowi 

wydrążony cylinder o małej średnicy z otwartym końcem dla sond wprowadzanych do 

wcześniej wykonanego otworu lub z zamkniętym końcem, nad którym znajduje się filtr do 
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zasysania powietrza glebowego. Średnica sondy powinna być jak najmniejsza, zazwyczaj 

stosuje się sondy o średnicy od 0,01 do 0,032 m.  

W celu ustalenia jednoznacznie stanu jakościowego środowiska gruntowo-wodnego, 

zwłaszcza przed podjęciem decyzji o wyborze techniki i technologii usuwania 

zanieczyszczeń z gruntu i wód gruntowych należy wykonać szczegółowe badania, 

polegające na poborze próbek gruntu i wód gruntowych oraz analizie laboratoryjnej w 

zakresie koncentracji węglowodorów. 

 

4. Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych z gruntów i wód gruntowych  
 

Opracowano wiele metod fizyko-chemicznych usuwania zanieczyszczeń naftowych ze 

środowiska gruntowo-wodnego, niektóre z nich mają wiele zastosowań, podczas gdy 

inne są bardziej wyspecjalizowane. Można wyróżnić generalnie dwie podstawowe 

strategie walki z zanieczyszczeniem środowiska wodno – gruntowego: 

 unieruchomienie zanieczyszczeń, czyli izolacja  i  kontrola , 

 likwidacja zanieczyszczeń, czyli dekontaminacja. 

Techniki izolacji i kontroli czyli unieruchamiania zanieczyszczeń mają na celu 

ograniczenie migracji zanieczyszczenia w środowisku gruntowo - wodnym. Jest to 

rozwiązanie o charakterze doraźnym, mającym na celu opóźnienie lub czasowe 

zatrzymanie migrującej plamy zanieczyszczeń. Nie jest to metoda oczyszczania, lecz 

jedynie sposób kontroli rozprzestrzeniającego się zanieczyszczenia. Izolację i kontrolę 

stosuje się  w przypadkach, gdy likwidacja zanieczyszczenia  nie jest uzasadniona z 

przyczyn ekologicznych lub techniczno - ekonomicznych. 

Unieruchamianie zanieczyszczeń realizowane jest za pmoca: 

 barier fizycznych , 

 barier hydraulicznych , 

 technik solidyfikacji plamy zanieczyszczeń . 

W celu ograniczenia migracji zanieczyszczenia w środowisku gruntowo-wodnym  

stosuje się różnego rodzaju bariery fizyczne. Są to przegrody  z materiałów o niskiej 

przepuszczalności, a ich grubość zależy od metody wykonania, głębokości, ciśnienia 

wody i rodzaju składnika uszczelniającego. Przegrody mogą być wykonywane na dwa 

sposoby: 

 bez wybierania gruntu: 

- metodą wibracyjną, jako cienkie ściany stalowe lub zasłony palowe, 
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- metodą wiertniczą z wtłaczaniem pod ciśnieniem zaczynów uszczelniających   

cementowych lub  syntetycznych, 

 z wybieraniem gruntu,  

- w formie ścian betonowych,  

- przegród wykonywanych metodą jednofazową  

- dwufazową. 

Najczęściej stosowane mineralne składniki uszczelniające składają się z bentonitu, 

substancji wiążącej, wypełniaczy mineralnych, składników dodatkowych (opóźniacze). 

Jako wypełniacze ścian odcinających stosowano z powodzeniem mieszaniny mułu i 

szlamu z bentonitem wapiennym, żużlem wielkopiecowym, cementem oraz 

składnikami specjalnymi. W innym przypadku z powodzeniem użyto mieszaniny bez 

dodatku cementu. 

Bariery hydrauliczne w postaci zespołu studni pionowych, drenów lub rowów 

opaskowych są wykorzystywane do kontroli ruchu plamy zanieczyszczeń, a wraz z 

pompowaniem i oczyszczaniem wody podziemnej znacznie podnoszą skuteczność 

oczyszczania. Bariery hydrauliczne stosuje się często w kombinacji z barierami 

fizycznymi, co zwiększa efektywność dekontaminacji. Przykładem tego może być 

jednoczesne stosowanie bariery fizycznej w postaci przegrody mechanicznej z barierą 

hydrauliczną, w postaci zespołu studni pionowych w rejonie zanieczyszczonym 

ropopochodnymi 
Usuwanie wszystkich faz węglowodorów z gruntu i wód podziemnych należy 

prowadzić tak długo, dopóki ich koncentracja nie zmniejszy się do poziomu 

bezpiecznego dla zdrowia ludzkiego i środowiska określonego w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku (Dz. U. nr 165, poz. 1359) w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.  

Wybór metody oczyszczania zależy w znacznym stopniu od przeznaczenia danego 

terenu. Istnieją dwie podstawowe metody  oczyszczania:  

 likwidacja zanieczyszczeń metodą in situ  

 likwidacja zanieczyszczeń metodą ex situ.  

W procesie oczyszczania metodą in situ zanieczyszczenia węglowodorowe usuwane są 

w miejscu ich występowania a przy zastosowaniu metody ex situ zanieczyszczenie w 

postaci ciekłej jest  wypompowywane, a zanieczyszczony grunt  przenoszony na 

specjalne stanowiska  i poddawany odpowiednim zabiegom oczyszczającym.  
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Ogólnie można wyróżnić trzy sposoby oczyszczania  gruntów i wód gruntowych in  

situ: oczyszczanie  fizyko-chemiczne, oczyszczanie mikrobiologiczne, kombinacja obu 

sposobów. Oczyszczanie  fizyko-chemiczne to przede wszystkim następujące metody:  

 oczyszczanie  hydrauliczne (studnie, rowy odwadniające, drenaż),  

 płukanie gruntu  przez  nawadnianie w celu wyługowania produktów naftowych ,  

 wentylacja gruntu (pasywna, czyli naturalna, aktywna czyli  ekstrakcja par lub 

injekcja powietrza, czyli aeracja gruntu), 

 ogrzewanie gruntu  parą wodną w celu wzmożenia parowania i ruchliwości 

węglowodorów w strefie aeracji. 

 
 
 
5. Metody fizyko-chemiczne oczyszczania  gruntów i wód gruntowych 
 

5.1. Oczyszczanie  hydrauliczne 
 

Do metod in – situ stosowanych z wykorzystaniem techniki wiertniczej zalicza się 

czerpanie wody ze studni zaprojektowanych specjalnie do tego celu, bądź też studni 

istniejących wcześniej zaadoptowanych do celów remediacyjnych. Wypompowana 

woda może być podczyszczana i zawracana do środowiska, bądź też wywożona w 

specjalnych zbiornikach do miejsca jej oczyszczania. Zazwyczaj unika się pompowania 

wody razem z produktem naftowym. Dąży się do  oddzielnego usuwania 

zanieczyszczeń węglowodorowych przy minimalizacji wydobywania wody, co osiąga 

się stosując odpowiedniej konstrukcji skimmery. Skimmer jest prostym urządzeniem 

pozwalającym usunąć węglowodory z powierchni wody aż do filmu olejowego. Składa 

się z jednego lub kilku pływaków (pływak utrzymuje urządzenie na powierzchni płynu)  

oraz głowicy, przez którą substancja ropopochodna przedostaje się do jego wnętrza.  

Istnieją dwa typy skimmerów stosowane w otworwch czerpalnych: 

 grawitacyjne GSO (stosowane przy dużych miąższościach produktu naftowego), 

 selektywne SSO (do dokładniejszego oczyszczania). 

Skimmer grawitacyjny usuwa substancje ropopochodne z powierzchni wód 

podziemnych. Otwór wlotowy jest utrzymywany powyżej granicy  faz produkt/woda 

dzięki swobodnemu unoszeniu się skimmera na zwierciadle wody podziemnej. Kiedy 

głowica skimmera zanurza się w produkcie może on wpłynąć do jego otworu 

wlotowego na szczycie. Przydłdowo maksymalne natężenie przepływu dla skimmera 
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grawitacyjnego przykładowo typ SPG-2 wynosi: dla ropy 1.9 l/min. Skimmer ten 

wykonany jest ze stali nierdzewnej, polimeru oraz mosiądzu. Skimmer selektywny 

usuwa  substancje ropopochodne, pływające po powierzchni wód podziemnych do 

filmu (0.5 mm) bez nabierania  wody. Głowica skimmera ślizga się w górę i w dół na 

rurce prowadzącej, która służy do wycentrowania urządzenia w otworze a także do 

wynoszenia substancji ropopochodnych ze skimmera w górę otworu.  Podąża ona za 

wahaniem poziomu wody w otworze i utrzymuje poziom wlotowy skimmera na granicy 

faz ropa/woda. Półprzepuszczalna siatka skimmera pozwala produktowi naftowemu  

przejść do jego wnętrza, zatrzymując wodę.   

Dla skimmera selektywnego (przykładowo typ SOS-2 STD) maksymalne natężenie 

przepływu  dla ropy wynosi 5.6  l/min . Ruch skimmera  w pionie 24”. Skimmer 

wykonany jest ze stali nierdzewnej, mosiądzu, aluminium oraz z polietylenu. Skimery 

mogą działać samoczynnie lub też we współpracy z automatycznym systemem 

czerpania. Dużą zaletą jest możliwość połączenia kilku skimerów w system z 

urządzeniem pompowo – sterującym. Zaletą tego systemu jest bezobsługowość, 

większa mobilność oraz bezpieczeństwo (możliwość stosowania w I strefie zagrożenia 

wybuchem). Na rys. 5 przedstawiono schemat techniczny skimmera selektywnego.  
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Rys. 5. Schemat techniczny skimera selektywnego 

 

 
Wybór metody hydraulicznego sczerpywania produktu zależy głównie od warunków 

geologicznych i możliwości technicznych. W trakcie prac często napotyka się złożone 

problemy związane z zachowaniem się produktu w górotworze. Jednym z takich 

problemów jest dynamiczna struktura zanieczyszczenia, innym specyficzna sezonowość 

dopływu produktu do odwiertów. Ponadto przy czerpaniu substancji ropopochodnych 

istnieje zagrożenie wybuchem.  

 

5.2. Płukanie  gruntu wodą 
 

Płukanie gruntu ma na celu zwiększenie ruchliwości uwięzionych w nim 
zanieczyszczeń. Infiltracja wody może być wymuszana na wiele sposobów (infiltracja 
poprzez rowy, otwory pionowe i horyzontalne, dreny, zraszanie, zalewanie). Do 
przemywania najczęściej stosuje się czystą wodę, bądź wodę wzbogaconą substancjami 
powierzchniowo – czynnymi. Środki powierzchniowo – czynne ułatwiają uwalnianie 



 

 15

zanieczyszczeń z  gruntu, dzięki temu łatwiej przemieszczają się ze  strefy areacji do 
strefy saturacji, skąd zostają odpompowane na powierzchnię. Niekiedy stosuje się 
systemy skojarzone składające się ze studni czerpalnych i chłonnych pozwalających na 
obieg zamknięty wody. Efekty hydrauliczne zastosowania systemu skojarzonego 
przedstawiono na rys. 6. Punkty  oznaczone identyfikatorami E2, E5 i E5bis wskazują  
studnie chłonne pozostałe E1 do E12 to studnie czerpalne.  

 

 
 

Rys. 6. Pole hydrodynamiczne wokół studni czerpalnych i chłonnych  

 

 
5.3. Wentylacja gruntu  

Wentylacja gruntu  może być prowadzona aktywnie bądź pasywnie. Pasywna 

wentylacja gruntu opiera się na naturalnym, niewymuszonym przepływie powietrza 

przez specjalnie do tego celu ułożone w strefie aeracji rury perforowane. W czasie 

aktywnej wentylacji gruntu ruch węglowodorów w gruncie wymuszony jest 

powstaniem różnic ciśnienia. Gradient ciśnienia można uzyskać w dwojaki sposób: 

 poprzez odsysanie powietrza przy użyciu pomp próżniowych lub dmuchaw 

powodując tym samym powstanie podciśnienia (ekstrakcja par) w niedogłębionych 

studniach ekstrakcyjnych,  

 poprzez zatłaczanie powietrza (injekcja powietrza) powodując w ten sposób 

powstanie nadciśnienia w gruncie. 
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Wentylacja z zastosowaniem podciśnienia  

Wentylacja z zastosowaniem podciśnienia (odsysanie par węglowodorów) polega na 

odsysaniu z gruntu zanieczyszczeń znajdujących się w fazie gazowej. Lotne związki 

znajdujące się w benzynie – BTEX (benzen, toluen, ksylen, etylobenzen) usuwane są 

przez strumień czystego powietrza w kierunku tzw. studni ekstrakcyjnych. Metodę tą 

stosuje się do oczyszczania gruntów dobrze przepuszczalnych, nienasyconych. 

Przepuszczalność gruntu ma bezpośredni wpływ na wielkość promienia zasysania. O 

zastosowaniu wentylacji podciśnieniowej w procesie oczyszczania określonego gruntu 

decydują czynniki fizyczne, determinujące przepływ powietrza przez zanieczyszczoną 

strefę gruntu oraz czynniki chemiczne, wpływające na ilość zanieczyszczeń 

przechodzących z gruntu do powietrza. 

Metoda ta jest często wykorzystywana do wstępnego oczyszczania gruntu przed 

zastosowaniem biologicznych metod oczyszczania. 

 
          Wentylacja z zastosowaniem nadciśnienia 

Wentylacja z zastosowaniem nadciśnienia (injekcja powietrza) polega na wtłaczaniu w 

grunt powietrza pod ciśnieniem celem zwiększenia ruchliwości węglowodorów oraz 

zwiększenia parowania. Sprężone powietrze wypiera wodę gruntową z przestrzeni 

porowej. Metoda ta jest wykorzystywana do oczyszczania zarówno strefy aeracji, jak i 

saturacji w przypadku gruntów o dobrej przepuszczalności. Niekorzystnym efektem 

stosowania tej metody są niekontrolowane ucieczki par zanieczyszczeń. 

 

 

5.4.  Ogrzewanie gruntu parą wodną 

Ogrzewanie gruntu parą wodną stosuje się w przypadku, gdy przedmuchiwanie 

powietrzem nie pozwala na uruchomienie oczekiwanej ilości zanieczyszczenia. W 

czasie kontaktu z parą wodną w stan lotny przechodzi znacznie więcej węglowodorów 

niż w warunkach niższych temperatur.  Cel ten osiąga się przez wprowadzenie rurami 

iniekcyjnymi do gruntu pary wodnej o temperaturze pomiędzy 100 a 180°C zależnej od 

ciśnienia zatłaczania pary. 

System  składa się ze otworu injekcyjnego, oraz studni ekstrakcyjnych. Powierzchnia 

terenu jest szczelnie okryta warstwą nieprzepuszczalnego dla wody materiału. Para jest 

wprowadzana do gruntu pod ciśnieniem i po skontaktowaniu się z ziarnami i 
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zanieczyszczeniem  skrapla się. 

  
 

6. Oczyszczanie mikrobiologiczne 

Rozwój biotechnologii umożliwią zastosowanie metod wykorzystujących  procesy 

biologiczne do usuwania zanieczyszczeń organicznych ze środowiska. Metody te 

określa się mianem bioremediacji (bio – biologiczne, remedium – środek zaradczy, 

lekarstwo). Bioremediacja oparta jest na wykorzystaniu zdolności fizjologicznych 

mikroorganizmów naturalnie zasiedlających skażone środowisko lub wprowadzonych 

do niego do metabolizowania organicznych zanieczyszczeń do końcowych produktów 

CO2  i H2O. Lata poszukiwań pozwoliły wyizolować te mikroorganizmy ze środowiska 

naturalnego, w konsekwencji można było zanalizować ich właściwości, zachowanie i 

sposób rozmnażania. W ten to sposób udało się ustalić specyficzną i dokładną rolę 

bakterii w procesie degradacji węglowodorów w środowisku naturalnym. W przypadku 

in situ bioremediacji skażone środowisko modyfikuje się tak (głównie polega to na  

uzupełnianiu go w związki odżywcze, których stężenie w środowisku ogranicza wzrost 

mikroflory degradującej zanieczyszczenie), aby w pełni wykorzystać potencjał 

fizjologiczny zasiedlającej go mikroflory; czasami  zaszczepia się również do 

zanieczyszczonego środowiska podziemnego jeden lub więcej typów mikroorganizmów 

specyficznych dla danego zanieczyszczenia, które uzyskuje się bądź na drodze 

manipulacji genetycznej, bądź selekcji i hodowli. Uzyskiwane oczyszczanie jest 

całkowite, zazwyczaj nie są tworzone dodatkowe toksyczne produkty pośrednie. 

Bioremediacja in situ pozwala często zachować istniejącą na danym terenie 

infrastrukturę. W zasadzie można mówić o dwóch sposobach remediacji in situ:  

 landferming, 

 bioekstrakcja.  

Landfarming jest możliwy do stosowania jeżeli węglowodory ropopochodne  występują 

w strefie przypowierzchniowej, na głębokości do 0,5 m ppt. Naturalny rozkład 

węglowodorów jest wspomagany przez regularne zaorywanie i bronowanie gruntu 

(napowietrzanie) oraz dodawanie składników odżywczych. 

Bioekstrakcja obejmuje fizyko-chemiczne metody stymulowania naturalnej 

biodegradacji, drogą optymalizacji czynników środowiskowych, dostarczanie tlenu, 

wody, składników odżywczych, poprzez: 
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 infiltrację wypompowywanej wody – czyli płukanie gruntu, tzw. in situ 

bioremediacja stymulowana wodą, 

 wentylację gruntu, ekstrakcję par (produktów lotnych oraz powietrza gruntowego), 

injekcję powietrza do strefy aeracji i saturacji, czyli in situ bioremediacja 

stymulowana powietrzem, 

 kombinację obu metod. 

 

6.1. Bioremediacja in situ  stymulowana wodą  

Oczyszczanie wód podziemnych polega na wydobywaniu wody z gleby przy pomocy 

jednej lub kilku studni wydobywczych umieszczonych w strefie zanieczyszczenia, 

biorąc pad uwagę kierunek spływu wody podziemnej, trzeba spowodować przenoszenie 

się zanieczyszczeń w glebie w kierunku miejsca zbierania, czynnikiem wymuszającym 

ten ruch jest przepływ wody. Po wydobyciu woda jest oczyszczana, w celu oddzielenia 

substancji szkodliwych, (pompa pływakowa zbiera pływającą po powierzchni warstwę 

węglowodorów), następnie dodaje się do niej substancje konieczne do rozwinięcia się 

pożądanej aktywności biologicznej (mikroorganizmy, składniki pokarmowe oraz tlen). 

Woda jest z powrotem dostarczana do gruntu, w miejsce zanieczyszczenia. Odbywa się 

to przy pomocy studni. Zlikwidowanie 1 kg produktów naftowych w sprzyjających 

warunkach geologicznych, wymaga użycia  co najmniej 150 litrów wody.  

 

6.2. Bioremedicja in situ stymulowana powietrzem  

Bioremedicja in situ stymulowana powietrzem (biowentylacja) jest to metodą mająca 

zastosowanie przy skażeniu dużych obszarów na niewielkie głębokości. Aby mogły 

zachodzić procesy biochemiczne, do gruntu wprowadza się filtry doprowadzające 

powietrze poniżej warstwy zanieczyszczonej, oraz filtry odciągające powietrze 

zlokalizowane blisko powierzchni terenu. Glebę należy spulchniać, a powietrze 

wprowadzać pod ciśnieniem około 2 MPa, co umożliwia jej rozluźnienie i sprzyja 

lepszemu przepływowi powietrza. Powietrze pompowane z gruntu powinno być 

doprowadzane do filtra w obiegu zamkniętym w celu zlikwidowania nieprzyjemnego 

zapachu. Doprowadzone powietrze musi mieć odpowiednią temperaturę, aby podgrzać 

glebę, przewietrzyć ją, odprowadzić pary węglowodorów oraz uaktywnić rozwój 

bakterii. Bakterie wprowadzane są do gleby najczęściej metodą zraszania. Rodzaj 

bakterii wprowadzanych do środowiska zależy od wielu czynników. Generalnie bardzo 
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dobrze sprawdza się rozhodowywanie bakterii autochtonicznych, pobranych wcześniej 

ze skażonego terenu. Najczęściej stosuję się preparaty wykonane z rodzimych szczepów 

bakterii, w skład których wchodzą bakterie degradujące określone węglowodory 

aromatyczne, bądź alifatyczne. W czasie degradacji zanieczyszczeń pochodzenia 

organicznego, procesy metaboliczne prowadzą poprzez liczne substancje pośrednie do 

otrzymania dwutlenku węgla oraz wody. Jednakże w niektórych przypadkach, proces 

może zostać przerwany, zatrzymując się na takim produkcie pośrednim, który będzie 

jeszcze bardziej toksyczny dla środowiska. Znając dokładnie warunki środowiskowe 

skażonego terenu, należy tak postąpić, aby zmodyfikować je, by stały się optymalne dla 

namnażania i podniesienia aktywności mikroorganizmów degradujących 

zanieczyszczenie. Warunki glebowe, które podlegają stosunkowo łatwo modyfikacji, to: 

 wilgotność, 

 pH, 

 zawartość związków odżywczych. 

Optymalna dla rozwoju mikroorganizmów wilgotność gleby mieści się w zakresie 50 – 

80 %. Najkorzystniejszy odczyn środowiska sprzyjający biodegradacji węglowodorów 

mieści się w granicach 6.5-8.0. W pH poniżej 7.0 bardziej aktywne są grzyby natomiast 

przy wyższych wartościach pH dominują bakterie. Bardzo ważnym czynnikiem 

wpływającym na tempo mikrobiologicznego rozkładu produktów ropopochodnych jest 
zasobność środowiska w tlen. Rozróżnia się dwie metody funkcjonowania bakterii za 

względu na potencjał redox:  

 aerobowe, 

 anaerobowe.  

W przypadku reakcji aerobowych, tlen jest używany jako akceptor elektronów w 

reakcji  utleniania węgla ze związków substancji zanieczyszczającej. W efekcie 
pojawia się CO2 i węgiel, który wykorzystywany jest do budowy nowej masy 
komórkowej bakterii, tlen zredukowany jest do H2O. Większość bakterii funkcjonuje na 

sposób aerobowy i  w technikach biooczyszczania korzysta się częściej z tej metody, 

ponieważ w tym przypadku metabolizm jest on 10 – 100 razy szybszy. Na sukces 

bioremediacji ma wpływ wiele czynników, a bardzo istotnym jest dostępność 

pierwiastków biogennych: azotu i fosforu. Związki ropopochodne zbudowane są 

głównie z węgla oraz wodoru i tylko niewiele z nich zwiera stosunkowo małe ilości 

azotu. To powoduje, że w tak skażonej glebie znacznie wzrasta równowaga C:N. 

Występujący w obfitości węgiel nie może być w pełni wykorzystany przez 
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mikroorganizmy, ponieważ brak jest dostatecznych ilości azotu i fosforu, niezbędnych 

do syntezy białka, kwasów nukleinowych i związków wysokoenergetycznych. 

Niedobór tych dwóch istotnych pierwiastków biogennych nie pozwala na zużywanie 

węgla jako źródła energii i jego przekształcenia w masę bakteryjną.  

Zasadnicze procesy wchodzące w skład technologii bioremediacji to:  

 naturalny procesu biodegradacji (bioremediacja podstawowa), 

 przeprowadzenie modyfikacji środowiskowej np.: dostarczenie pożywek dla 

mikroorganizmów lub napowietrzanie terenu poddawanego bioremediacji 

(biostymulacja), 

 wprowadzenie dodatkowych mikroorganizmów (bioaugmentacja).  

Końcowe produkty efektywnie przeprowadzonego procesu bioremediacji - dwutlenek 

węgla oraz woda są nietoksyczne i mogą być przyswajane bez szkody dla środowiska 

naturalnego.  

Podczas gdy konwencjonalne technologie oczyszczania gruntu wymagają transportu 
dużych ilości gruntu skażonego substancjami toksycznymi, bioremediacja posiada tę 
szczególną zaletę, że może być zastosowana na miejscu skażenia (in situ).  
Przed rozpoczęciem zabiegu oczyszczania gruntu, powinny zostać pobrane próbki 

gruntów do mikrobiologicznych badań laboratoryjnych. Z próbek pobranego gruntu 

wyselekcjonowana zostanie autochtoniczna mikroflora przydatna do prowadzenia 

procesów biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Mikroflora ta zostanie 

adaptowana do stwierdzonych stężeń zanieczyszczeń w celu uzyskania możliwie 

najwyższej aktywności biologicznej dla danych warunków, a następnie rozmnożona do 

potrzebnych ilości. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że cykl ten trwać będzie 

średnio ok. 2 tygodnie. Końcowym etapem tej fazy jest dostarczenie odpowiednio 

spreparowanej zawiesiny mikrobiologicznej do wprowadzenia  w  warstwę wodonośną 

w rejon zanieczyszczenia. 

 

Wnioski  
1. Likwidacja zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi  środowiska wodno – 

gruntowego jest na ogół trudna i kosztowna. Skuteczna reakcja na wyciek produktów 

naftowych wymaga znajomości ich rodzaju, warunków w rejonie wycieku oraz 

określenia wymaganych do osiągnięcia celów i zakresu działania.  

2. Ważną decyzją  jest wybór technologii oczyszczania, najlepiej spełniającej 

postawione przed nią zadanie, wymaga to trafnego określenia zagrożenia dla 
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środowiska, rozpoznania norm i warunków prawnych odnośnie dopuszczalnych 

koncentracji, mogących wpłynąć na wybór opcji techniki i technologii 

dekontaminacji. 

3. Techniki i technologie dekontaminacji mogą się różnić w zależności od typu 

produktu naftowego (frakcje lotne, ciężkie itp.) oraz  stopnia likwidacji 

zanieczyszczenia.  

4. Należy pamiętać, że poszczególne technologie usuwania zanieczyszczeń 

węglowodorowych z gruntów i wód gruntowych  są skuteczne w ściśle określonych 

warunkach środowiskowych.  
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