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ABSTRACT 
 
Removal of hydrophobic petroleum substances from polluted soils by washing method was investigated. 

Nonionic surfactants (polyethoxylated alcohols and alkylpolyglucosides) and biosurfactant JBR 425 

(rhamnolipids) were used. Washing efficiency depended on kind of surfactant used in investigations and 

its concentration in solutions. With the increase of surfactant concentration, the increase of washing 

efficiency was observed. The highest washing efficiency (72-78%) was obtained for polyethoxylated 

alcohols solutions. Washing efficiency did not depend on kind of polluted soil. 
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Wstęp 
 
Skażenie gruntu jest często związane z 

używaniem ropy naftowej i produktów jej 

przerobu, takich jak: benzyny, oleje napędowe i 

mineralne oraz środki smarowe. Źródła 

potencjalnych zanieczyszczeń podłoża 

gruntowego można podzielić zasadniczo na 

dwie grupy: miejsca o znanej lokalizacji, 

stwarzające ryzyko długotrwałego 

zanieczyszczenia oraz awarie losowe, czyli 

nagłe i przypadkowe zdarzenia, stwarzające 

krótkotrwałe i zazwyczaj jednokrotne skażenie 

terenu. Do pierwszej grupy zaliczyć można 

m.in. rurociągi przesyłowe ropy, rafinerie i 

przetwórnie ropy, zakłady chemiczne, stacje 

paliw, urządzenia wydobywające ropę. Awarie 

losowe są najczęściej spowodowane przez 

próby kradzieży paliwa z cystern, klęski 

żywiołowe  czy lokalne konflikty zbrojne (np. 

wojna w Zatoce Perskiej). Jedną z najczęstszych 

przyczyn wycieku substancji ropopochodnych 

są wypadki w czasie transportu. Duży problem 

stanowią też tereny byłych i obecnych 

poligonów wojskowych, zwłaszcza 

zajmowanych wcześniej przez wojska byłej 

armii radzieckiej. Źródłem zanieczyszczeń tych 

gruntów były najczęściej niezabezpieczone oraz 

niekontrolowane pod względem technicznym 

magazyny i rurociągi przesyłowe paliwa. 

Zanieczyszczenia organiczne wprowadzone do 

gleby rozprzestrzeniają się w postaci: par, w 

postaci rozpuszczonej w wodzie oraz głównie w  

 

 

 

 

postaci cieczy niemieszających się z wodą 
(Non-Aqueous Phase Liquid - NAPL). 

Charakter i zasięg ich oddziaływań zależy od 

rodzaju zanieczyszczeń i właściwości podłoża 

glebowego (Lowe i wsp., 1999). 

Rozprzestrzenianie się związków organicznych 

w glebie odbywa się dzięki działaniu sił 

grawitacji i sił kapilarnych. Penetracja trwa w 

kierunku pionowym, aż do osiągnięcia przez 

czoło zanieczyszczenia, strefy wzniosu 

kapilarnego, a po dotarciu do niego 

zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się w 

kierunku poziomym, dzięki występującemu w 

warstwie wodonośnej gradientowi 

hydraulicznemu (Zadroga, Olańczuk-Neyman, 

2001). Ze względu na to, że NAPL stanowią 
najczęściej związki słabo rozpuszczalne w 

wodzie i słabo biodegradowalne, związki te 

zgromadzone w porach gruntu często stanowią 
zanieczyszczenie długoterminowe. 

Skutki wycieku substancji ropopochodnych, 

niezależnie od wielkości, stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, a także dla człowieka. Wyniki 

badań (Izdebska-Mucha, 2005), dowodzą, że 

adsorpcja zanieczyszczeń hydrofobowych na 

powierzchni gruntów niekorzystnie wpływa na 

ich właściwości fizyczne i mechaniczne. 

Następuje spadek gęstości objętościowej gleby i 

gęstości właściwej szkieletu gleby, a w 

konsekwencji, zmiany te wpływają na 
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porowatość i właściwości wytrzymałościowe 

podłoża glebowego.  

Poza tym obecność substancji ropopochodnych 

w porach, wpływa na obniżenie plastyczności 

gleby i przekształca jej konsystencję w bardziej 

płynną. Obecność substancji ropopochodnych w 

glebie może prowadzić także do zaburzenia 

stosunku zawartości węgla organicznego do 

azotu i fosforu, co uniemożliwia prawidłowy 

rozwój życia biologicznego w glebie oraz do 

obniżenia pojemności wodnej gleby  

i utrudnienia wymiany powietrznej 

wynikającego z wypełnienia porów glebowych 

substancjami ropopochodnymi. 

Metody oczyszczania środowiska wodno-

gruntowego polegają na unieruchomieniu 

zanieczyszczeń poprzez zastosowanie izolacji 

lub na likwidacji zanieczyszczeń (różne formy 

remediacji). Do usuwania hydrofobowych 

związków organicznych z gruntu 

zaproponowano szereg metod, różniących się 
kosztami jak i sposobem realizacji. Wysokie 

napięcie międzyfazowe występujące pomiędzy 

fazą zanieczyszczeniem organicznym a wodą, 
powiązane z niską rozpuszczalnością tych 

związków w wodzie, ogranicza zastosowanie 

wielu z tych metod. Dopiero wprowadzenie 

związków powierzchniowo czynnych 

(surfaktantów) do roztworu przemywającego 

znosi te ograniczenia. Surfaktant to związek, 

którego cząsteczka zbudowana jest z 

hydrofobowego łańcucha węglowego, 

stanowiącego tzw. „ogon” cząsteczki oraz z 

grupy hydrofilowej, odpowiadającej za 

rozpuszczalność cząsteczki w wodzie (Rosen, 

1989; Holmberg i wsp., 2003). W roztworach 

wodnych surfaktanty wykazują tendencję do 

gromadzenia się na granicy faz woda/powietrze, 

powodując obniżenie napięcia 

powierzchniowego wody. W procesie 

przemywania gleby prowadzonym in-situ w 

wyniku obniżenia napięć międzyfazowych i 

powierzchniowych pomiędzy zanieczyszcze-

niem i gruntem oraz zmniejszenia sił 

kapilarnych odpowiedzialnych za zatrzymanie 

zanieczyszczeń w porach gruntu, możliwe jest 

zwiększenie mobilności tych zanieczyszczeń 
resztkowych (mobilizacja). Cały układ staje się 
bardziej mobilny i szybciej przemieszcza się w 

porach gruntu. Jeżeli napięcia międzyfazowe 

zostaną obniżone poniżej 0,1 mN/m migracja 

zanieczyszczeń hydrofobowych może zachodzić 
w postaci mikroemulsji (McCray i wsp. 2001). 

Natomiast jeżeli stężenie surfaktantu przekroczy 

krytyczne stężenie micelizacji (cmc), w 

roztworze wodnym tworzą się agregaty zwane 

micelami. Z tworzeniem micel związany jest 

proces solubilizacji, powodujący znaczny 

wzrost rozpuszczalności związków 

hydrofobowych w roztworze wodnym w 

wyniku gromadzenia się tych związków  

w micelach. 

Odmywanie gleby jest metodą oczyszczania 

stosowaną ex-situ (w odróżnieniu do 

przemywania gleby realizowanego in-situ)  

i polega na usuwaniu zanieczyszczeń 

rozpuszczalnych w czynniku ekstrahującym 

poprzez intensywne mieszanie gleby  

i ekstrahenta. W procesie tym dodatek 

surfaktantu prowadzi do obniżenia napięć 
międzyfazowych, poprawy zwilżalności cząstek 

gleby, ułatwia oderwanie zanieczyszczeń 
hydrofobowych od cząstek gleby. 

Zanieczyszczenie zostaje przeniesione do fazy 

wodnej dzięki procesowi emulgowania oraz 

solubilizacji w fazie micelarnej. O ile proces 

emulgowania jest często niepożądany podczas 

przemywania in-situ, gdyż powstające stabilne 

emulsje powodują zatykanie porów  

i uniemożliwiają przepływ roztworu 

przemywającego przez złoże (Gupta i Mohanty, 

2001; Jain i Demond, 2002), to w metodzie 

odmywania umożliwia zdyspergowanie 

znacznych ilości hydrofobowych 

zanieczyszczeń w roztworze surfaktantu. 

Odmywanie gleby jest metodą efektywną  
i umożliwia usunięcie dużych ilości 

zanieczyszczeń. Koszt remediacji jest 

relatywnie niski w porównaniu do innych 

technik (Mulligan i wsp., 2001; Paria, 2008). 

Jednakże przemywanie za pomocą roztworów 

surfaktantów ma także pewne wady - 

surfaktanty zaadsorbowane na cząstkach gruntu 

mogą pozostać w glebie po procesie, jak 

również surfaktanty nie są obojętne dla 

mikroorganizmów. Dlatego ważne jest aby 

stosowane surfaktanty charakteryzowały się 
niską toksycznością i łatwo ulegały 

biodegradacji. Szczególnie ważną grupą 
surfaktantów stosowanych w remediacji gleby 

stanowią niejonowe związki powierzchniowo 

czynne, które są charakteryzowane przez grupy 

hydrofilowe, nieulegające dysocjacji w wodzie 

(najczęściej grupy oksyetylenowe).  

Do surfaktantów niejonowych zalicza się przede 

wszystkim oksyetylenowane alkohole  

i alkilofenole oraz alkilopoliglukozydy. 

Surfaktanty te solubilizują znaczne ilości 

NAPL, bez konieczności dodatku 

rozpuszczalnika i dodatkowego surfaktantu, 

osiągając równocześnie niskie napięcia 

powierzchniowe (Diallo i wsp., 1994; Pennel, 

1997; Abriola i wsp., 2000). 

Celem niniejszych badań było zbadanie 

efektywności oczyszczania gleby 

zanieczyszczonej substancjami ropopochod-

nymi pochodzącymi z rzeczywistych wycieków.  
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Materiały i metody 
 
W badaniach wykorzystano próbki gleb 

zanieczyszczonych substancjami ropo- 

pochodnymi, pobrane głownie z terenów 

zakładów mechanicznych naprawy 

samochodów. Przyczyną skażenia terenu był 

najczęściej wyciek substancji ropopochodnych 

do gruntu w wyniku rozszczelnienia zbiorników 

lub różnych zaniedbań pracowników. Czas 

zalegania zanieczyszczeń w glebie był trudny 

do ustalenia ze względu na brak dokładnych 

informacji. W niektórych miejscach do skażenia 

gleby dochodziło przez dłuższy czas, nawet 

przez kilka lat. Próbki gleby różniły się także 

stopniem zanieczyszczenia. Charakterystykę 
próbek gleby przedstawiono w tabeli 1. Stężenie 

zanieczyszczeń olejowych w glebie oznaczano 

wagowo za pomocą ekstrakcji eterem naftowym 

w aparacie Soxhleta. 

 

 

Tabela 1. Charakterystyka próbek badanych gleb 

 

 

W badaniach wykorzystano związki 

powierzchniowo czynne z grupy 

oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych 

(Rokanol NL5, Rokanol NL6, Rokanol NL8, 

Rokanol L7, Rokanol L10), 

alkilopoliglukozydów (Triton BG10, AG 6210) 

oraz biosurfaktant z grupy ramnolipidów JBR 

425. Przy doborze surfaktantów kierowano się 
wcześniejszymi wynikami badań solubilizacji 

(Pastewski i wsp., 2007) oraz aspektem 

środowiskowym. Pewne ilości surfaktantu mogą 
bowiem adsorbować się na cząstkach gleby i 

pozostać w gruncie po procesie przemywania. 

Istnieje także możliwość przeniknięcia 

surfaktantów do wód gruntowych. Stąd 

stosowane surfaktanty powinny być łatwo 

biodegradowalne i nietoksyczne dla 

mikroorganizmów glebowych. 

Rokanole NL (PCC Rokita) to 

oksyetylenowane alkohole syntetyczne C9-C11  

o średniej liczbie grup oksyetylenowych  

w cząsteczce 5-8 i sumarycznym wzorze: 

C9-11H19-23O(CH2CH2O)5-8H. Rokanole L7 i L10 

(PCC Rokita) to oksyetylenowane alkohole 

laurylowe o średniej liczbie grup 

oksyetylenowych w cząsteczce 7-10 i 

sumarycznym wzorze 

C12-14H25-29O(CH2CH2O)7-10H. Triton BG10 i 

AG 6210 (Brenntag Polska) to 

decylooktylopoliglukozydy. Biosurfaktant JBR 

425 (Jeneil Biosurfactants Co.) to 27% roztwór 

monoramnolipidu R1 i diramnolipidu R2 

(R2:R1 = 0,77:1) produkowanych przez bakterie 

ze szczepu Pseudomonas. Surfaktanty zostały 

użyte w formie dostarczonej przez producenta, 

bez dodatkowego oczyszczania. Stężenie 

surfaktantów w roztworach zostało przeliczone 

na 100% zawartość substancji aktywnej.  

Odmywanie gleby prowadzono w szklanych 

zlewkach pojemności 500 cm3. Do zlewki 

wprowadzano 250 g zanieczyszczonej gleby  

i 300 cm
3
 roztworu surfaktantu.  

Nr Miejsce 

pochodzenia 

próbki 

Przyczyna 

wycieku/zanieczyszczenia 

Typ 

zanieczyszczenia 

Czas zalegania 

zanieczyszczenia 

Stężenie 

zanieczyszczeń 
olejowych [%] 

1 zakład 

mechaniczny 

Złotowo - 

parking 

niekontrolowane wycieki 

z samochodów 

oleje silnikowe od kilku tygodni do 

kilku lat 

1,6 

2 zakład 

mechaniczny 

Kartuzy 

rozszczelnienie zbiornika benzyna, ropa 

naftowa, płyny 

hamulcowe, 

smary, oleje 

silnikowe  

około 1 roku 4,2 

3 zakład 

mechaniczny 

Łążyn – 

składowisko 

odpadów i 

części 

rozszczelnienie zbiornika 

na zużyte części  

zamienne, filtry 

oleje silnikowe, 

smarowe 

od kilku tygodni do 

kilku lat 

3,0 

4 teren byłego 

PGR-u, 

Mortęgi 

wyciek z dystrybutorów 

oleju napędowego 

olej napędowy 10-15 lat 0,6 

5 Firma 

transportowa 

Lubawa 

wycieki z samochodów oleje silnikowe od kilku tygodni do 

3 lat 

3,1 
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Następnie całość mieszano za pomocą 
mieszadła mechanicznego IKA OST Basic 

przez 30 minut, przy częstotliwości 300 

obrotów na minutę. Po upływie tego czasu 

roztwór odmywający usuwano ze zlewki, a 

glebę odmywano trzema porcjami wody 

destylowanej (po 80 cm
3
 każda). Zawartość 

zanieczyszczeń olejowych w glebie oznaczano 

wagowo metodą ekstrakcji eterem naftowym w 

aparacie Soxhleta. 

Prowadzono 2 równoległe procesy odmywania; 

podane wyniki końcowe efektywności odmycia 

są wartościami średnimi z 2 prowadzonych 

procesów. 

Wyniki i dyskusja 

 
W pierwszym etapie badań określono wpływ 

rodzaju związku powierzchniowo czynnego na 

efektywność usuwania zanieczyszczeń 

olejowych z gleby. Badania przeprowadzono 

dla próbki gleby nr 1 pobranej w Złotowie. 

Wyniki efektywności odmycia gleby przez 

roztwory różnych surfaktantów o stężeniu 3 

g/dm3 przedstawiono w tabeli 2. 

 

 

Tabela 2. Efektywność odmycia próbek gleby nr 1 (Złotowo) za pomocą roztworów  

różnych surfaktantów o stężeniu 3 g/dm
3
. 

Surfaktant Efektywność odmycia 

gleby 

[%] 

Rokanol NL5 71,6 

Rokanol NL6 77,8 

Rokanol NL8 72,7 

Rokanol L7 74,8 

Rokanol L10 74,0 

Triton BG10 69,1 

AG 6210 68,4 

JBR 425 70,7 

Rokanol NL6 + JBR 425 (4:1 wag.) 76,8 

Triton BG10 + JBR 428 (4:1 wag.) 67,4 

 

  

Różnice w efektywności odmycia próbek 

zaolejonej gleby za pomocą roztworów różnych 

niejonowych związków powierzchniowo 

czynnych nie były znaczne. Nie mniej można 

stwierdzić, że najwyższą efektywność uzyskano 

za pomocą roztworów Rokanolu NL6 (około 

78%). Nieznacznie niższe usunięcie 

zanieczyszczeń dały roztwory Rokanolu L7 i 

L10 (74-75%). Najgorsze wyniki odmywania 

(68-69%) uzyskano natomiast stosując roztwory 

alkilopoliglukozydów (Tritonu BG10 i 

AG 6210) oraz biosurfaktantu JBR 425 (71%). 

Badając surfaktanty o podobnej strukturze, a 

różnej hydrofilowości (różnej liczbie grup 

oksyetylenowych w cząsteczce) np. Rokanole 

NL nie stwierdzono wpływu zależności 

efektywności wymycia ze zmianą 
hydrofilowości surfaktantu. Zbadano także 

wpływ 20% dodatku biosurfaktantu JBR 425 do 

roztworów surfaktantów syntetycznych – 

Rokanolu NL6 oraz Tritonu BG10. W obu 

przypadkach efektywność odmycia gleby była o 

około 1-2% niższa niż dla roztworów czystych 

surfaktantów syntetycznych. 

W drugim etapie badań określono wpływ 

stężenia surfaktantu na efektywność odmycia 

gleby. Badania przeprowadzono dla próbek 

gleby nr 1 i 2 (Złotowo, Kartuzy). Wyniki 

efektywności odmycia gleby za pomocą 
roztworów dwóch surfaktantów niejonowych 

Rokanolu NL6 i Tritonu BG 10 przedstawiono 

na rys. 1 - 2. 

Analizując procesy odmywania gleby (rys. 1) 

można stwierdzić, że początkowo wraz ze 

wzrostem stężenia surfaktantu w roztworze 

obserwowano wzrost efektywności odmycia. W 

przypadku zastosowania wody, efektywność ta 

wynosiła około 62%. Dodatek 1 g/dm
3
 

Rokanolu NL6 spowodował wzrost 

efektywności odmycia do około 75%. Przy 

stężeniu surfaktantu 5 g/dm
3
 efektywność 

wzrosła do 80%. Dalszy, dwukrotny wzrost 

stężenia surfaktantu spowodował już tylko 

nieznaczny wzrost efektywności (do 81,5%). 

Niższe efektywności odmycia uzyskano dla 

roztworów Tritonu BG10. Przy stężeniu 

surfaktantu 1 g/dm3 usunięto tylko o około 1,5% 

więcej zanieczyszczeń olejowych niż przy 

użyciu wody. Dopiero wzrost stężenia tego 

surfaktantu w roztworze do około 3-5 g/dm
3
 

spowodował znaczący wzrost efektywności 

odmycia (do około 69%). Przy stężeniu Tritonu 

BG10 10 g/dm
3
 efektywność odmycia wynosiła 

73%. Było to o około 10% mniej niż w 

przypadku użycia roztworów Rokanolu o tym 

samym stężeniu. 
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Rys. 1. Efektywność odmycia próbek zaolejonej gleby nr 1 (Złotowo) w zależności od stężenia 

 surfaktantu w roztworze. 
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Rys. 2. Efektywność odmycia próbek zaolejonej gleby nr 2 (Kartuzy) w zależności od stężenia 

surfaktantu w roztworze 

 

Podobne zależności uzyskano dla próbek gleby 

nr 2. Ze wzrostem stężenia surfaktantu od 0,2 

do 10 g/dm
3
 uzyskano wzrost efektywności 

odmycia z 65 do 77% dla roztworów Rokanolu 

NL6 oraz z 48 do 72% dla roztworów Tritonu 

BG10. Jednakże w tym przypadku najwyższe 

odmycie (72%) uzyskano dla roztworów tego 

surfaktantu o stężeniu 2 g/dm
3
. Dalszy wzrost 

stężenia Tritonu BG10 w roztworze 

spowodował obniżenie efektywności usuwania 

zanieczyszczeń z gleby. 

Stosowanie stężeń surfaktantu w roztworze 

odmywającym rzędu 3-5 g/dm
3
 wydaje się być 

optymalne. Uzyskiwane wówczas efektywności 

odmycia są stosunkowo wysokie, a dalszy 

wzrost stężenia surfaktantu w roztworze nie 

powodował już tak znaczącego wzrostu 

efektywności, by wskazane było stosowanie tak 

wysokich jego stężeń. 
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Na rys. 3 przedstawiono porównanie 

efektywności odmycia próbek gleby, 

zanieczyszczonych różnymi substancjami 

ropopochodnymi, pochodzących z różnych 

miejsc. 
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Rys. 3. Efektywność odmycia próbek zaolejonych gleby pobranych z różnych miejsc skażenia 

 

Badane próbki gleby (tabela 1) różniły się 
stopniem zanieczyszczenia (od 0,6 do 4,2%), 

rodzajem zanieczyszczenia organicznego (oleje 

napędowe, silnikowe, smarowe, itp.) oraz 

czasem przebywania zanieczyszczenia w glebie 

(od kilku tygodni do kilkunastu lat). Mimo to 

niezależnie od tych czynników uzyskano 

zbliżoną efektywność odmycia gleby (rys. 3). W 

zależności od rodzaju zastosowanego 

surfaktantu uzyskano efektywność odmycia 

gleby od 78 do 82% (Rokanol NL6) oraz od 72 

do 78% (Triton BG10). 

 

Podsumowanie 
 
Metoda odmywania gleby z zanieczyszczeń 
organicznych za pomocą roztworów związków 

powierzchniowo czynnych w systemie ex-situ 

okazała się metodą efektywną. Dla wszystkich 

badanych próbek gleby uzyskano około 70-80% 

odmycia. Najwyższe efektywności uzyskano 

stosując roztwory surfaktantów syntetycznych z 

grupy oksyetylenowanych alkoholi 

tłuszczowych (Rokanole NL i L). Zastosowanie 

alkilopoliglukozydów oraz biosurfaktantu JBR 

425 dało efektywności o około 5-8% niższe niż 
dla Rokanoli. Niemniej możliwość 
zastosowania tych surfaktantów w remediacji 

gleby należy również rozważyć, gdyż są one 

łatwiej biodegradowalne i bardziej przyjazne 

środowisku niż oksyetylenowane alkohole.  

Zastosowanie metody odmywania jak i innych 

metod ex-situ wiąże się z transportem 

zanieczyszczonej gleby i w zasadzie może być 

zastosowane tylko do niewielkich obszarów 

skażenia, nie wymagających transportu dużych 

ilości gleby. Metoda wydaję się być atrakcyjna 

szczególnie do usuwania zanieczyszczeń trudno 

biodegradowalnych i długo zalegających w 

gruncie i w związku z tym trudnych do 

usunięcia innymi metodami. 
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