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OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS
AND PETROLEUM HYDROCARBONS FROM SOIL
Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, AR Lublin
A b s tr a c t: Persistent organie pollutants and petroleum hydrocarbons sorb strongly to hum us
and other soil com ponents rendering these contam inants d ifficult to rem ove by therm al,
ph ysical or chem ical treatment and unavailable for biodégradation. The addition o f surfactants
could im prove contam inant rem ediation. The present studies are based on the literature
review . The article presents exam ples o f surfactants application for the decontam ination o f
soil containing som e persistent organic pollutants (PO Ps) and petroleum hydrocarbons.
A ttention has been drawn to the surfactants produced by m icroorganism s (biosurfactants).
Their applications in POPs and oil pollution rem ediation are discussed.

WSTĘP
Zanieczyszczenie środowiska glebowego przez związki ropopochodne i organicz
ne stanowi poważny problem [Surygała i in. 2000]. Wynika to z właściwości muta
gennych, kancerogennych i toksycznych większości z nich. Obecnie stosowane
metody oczyszczania gleb należą do jednych z najbardziej kosztownych i pracochłon*Praca wykonana w ramach projektu badawczego Nr P06H 062 20.
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nych. O ile usunięcie zanieczyszczeń z atmosfery czy wody nie stwarza obecnie
większych problemów technicznych (zastosowanie elektrofiltrów, filtrów itp.), o tyle
w przypadku zanieczyszczenia gleb dokładne usunięcie zanieczyszczeń jest trudne do
wykonania i kosztowne (przede wszystkim, jeżeli chodzi o metody ex situ).
Liczne prace wskazują na wysoki poziom zanieczyszczenia wielopierścieniowymi
węglowodorami aromatycznymi (WWA) [Adamczewska i in. 2000; Wcisło 1998],
polichlorowanymi bifenylami (PCB) [Jones, Vooght 1999; Reid i in. 2000], paliwami,
smarami i olejami [Malina, Szczepański 1994; Surygała i in. 2000] gleb podlegających
presji zakładów przemysłowych i innych źródeł antropogenicznych. Do zanieczysz
czenia gleb dochodzi bądź w wyniku punktowych rozlewów/wycieków, bądź też na
skutek emisji z różnego rodzaju źródeł (środki transportu, zakłady przemysłowe,
składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych).
Metody oczyszczania gleb z wymienionych związków można podzielić na fizycz
ne i fizykochemiczne (FiFCh) oraz biologiczne [Malina, Szczepański 1994; Surygała
i in. 2000]. Metody FiFCh należą do skutecznych, jednakże dość kosztownych.
Wyróżnić tu można takie techniki, jak: przemywanie wodą lub rozpuszczalnikiem
organicznym, zastosowanie sorbentów, przedmuchiwanie gruntu powietrzem (np.
desorpcja próżniowa), desorpcja parą wodną oraz techniki termiczne przy wykorzy
staniu mikrofal lub prądów wysokiej częstotliwości [Surygała i in. 2000; Kawała,
Atamańczuk 1998; Grabas i in. 1996; Malina, Szczepański 1994].
Wiele nadziei pokłada się w metodach biologicznych, z których zalet jako najwię
ksze wymienia się niski koszt oraz „przyjazność” środowisku. Rozkład zanieczysz
czeń przy udziale mikroorganizmów wymaga jednak spełnienia pewnych warunków,
które zapewnią prawidłowy i skuteczny przebieg procesu oczyszczania. Poza odczy
nem, temperaturą i dostępnością składników pokarmowych [Boszczyk-Maleszak i in.
2000; Leahy, Colwell 1990], istotną rolę odgrywa dostępność zanieczyszczeń dla
mikroorganizmów [Alexander 1995; Reid i in. 2000]. Zanieczyszczenia organiczne
ze względu na apolarny charakter łączą się ze składnikami gleby (przede wszystkim
z materią organiczną) [Maliszewska-Kordybach, 1993; Zbytniewski, Buszewski
2000]. Zbytniewski, Buszewski [2000] zakładają, że w sorpcji ksenobiotyków biorą
udział różne mechanizmy oparte na wiązaniach wodorowych, oddziaływaniach
van der Vallsa, oddziaływaniach 7i-elektronowych oraz wiązaniach kowalencyjnych.
Tworzenie trwałych wiązań kowalencyjnych związane jest z obecnością w glebie
katalizatorów (substancje chemiczne, zjawiska fotochemiczne, enzymy), wówczas
pomiędzy ksenobiotykami a związkami humusowymi może tworzyć się tzw. pozo
stałość związana (ang. bound-residue) niedostępna dla mikroorganizmów [Zbytnie
wski, Buszewski 2000]. Pozostałość związana może tworzyć się również w przypadku
wiązań jonowych. Ponadto może dochodzić do fizycznego zamykania zanieczyszczeń
w trójwymiarowej strukturze makrocząsteczek materii organicznej [Johnson, Amy
1995].
Można spotkać w literaturze informacje [Kim i in. 2001; Boopathy, Manning
1999;Boonchaniin. 1998; K ilbaneiin. 1997;Rzychońiin. 2000; Cybulski i in. 1997]
dotyczące zastosowania surfaktantów w celu zwiększenia biodostępności zanieczy
szczeń. Zauważono również istotną rolę, jaką surfaktanty pełnią w transporcie tych
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zanieczyszczeń w środowisku glebowym [Danzer, Grathwohl 1998; Cesare, Smith
1994].

ZWIĄZKI PO WIERZCHNIO W O-CZ YNNE - SURFAKTANTY
Surfaktant jest polskim odpowiednikiem angielskiego słowa surfactant, które jest
skrótem wyrażenia surface active agent, czyli związek po wierzchnio wo-czynny.
Pojęcie to obejmuje wiele związków chemicznych, które gromadząc się na granicy
podziału faz mogą w znacznym stopniu zmieniać właściwości powierzchniowe cie
czy, w której są rozpuszczone [Anastasiu, Jelescu 1973]. Najważniejszą cechą chara
kterystyczną surfaktanta jest amfofilowość jego cząsteczki [Stauffer 2001]. Związki
te składają się z dwóch części (rys. 1) o skrajnie różnych właściwościach - niepolarnej
lub słabopolarnej (pochodzenia węglowodorowego) oraz silnie polarnej (jonotwórczej lub niejonotwórczej) [Cesare, Smith 1994].
Głównego podziału związków powierzchniowo-czynnych dokonuje się przyjmu
jąc kryteria opierające się na dysocjacji elektrolitycznej. Na tej podstawie wyróżnić
można surfaktanty: jonowe (anionowe, kationowe, amfolityczne) i niejonowe.
Napięcie powierzchniowe roztworów surfaktantów jest mniejsze niż czystych
rozpuszczalników. W przybliżeniu zdolność obniżania napięcia powierzchniowego
wraz ze wzrostem stężenia surfaktanta jest funkcją liniową aż do pewnego momentu
[Cesare, Smith 1994]. Moment ten nosi nazwę krytycznego stężenia micelarnego
(CMC). Powyżej niego aktywność termodynamiczna surfaktanta przestaje wzrastać

Amfofiliczna cząsteczka surfaktanta
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R Y SU N E K 1. Schemat budowy cząsteczki surfaktanta i m ożliw e formy w ystępowania [Cesare,
Smith 1994]
FIGURE 1. Chemical structures o f surfactant and possible occurrence forms [Cesare, Smith 1994]
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wraz ze wzrostem jego stężenia i napięcie powierzchniowe również utrzymuje się na
stałym poziomie [Cesare, Smith 1994].
Bezpośrednio w momencie osiągnięcia CMC oraz powyżej tego stężenia następuje
tworzenie się micelli. Są one skupiskiem cząstek emulgatora z łańcuchami hydrofilowymi zorientowanymi na zewnątrz (rys. 1).

TRWAŁE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE
Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) obejmują ogromną liczbę związków,
charakteryzujących się dużą trwałością w środowisku. Niektóre z nich wykazują
zdolność do akumulacji w organizmach (dzięki właściwościom lipofilnym) [Sims,
Overcash 1983; Reid i in. 2000], przez co mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska
i zdrowia ludzi. Do trwałych zanieczyszczeń organicznych najczęściej zalicza się
[Baran, Oleszczuk 2001]: pestycydy (np. aldriny, dieldriny, DDT, HCB, HCH,
pochodne triazyny), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), dibenzo-p-dioksyny i furany (PCDD/F), chlorofenole. Ze
względu na wiele źródeł ich powstawania trwałe zanieczyszczenia organiczne obecne
są we wszystkich elementach środowiska [Jones, Voogt 1999].
Na przemieszczanie się/trwałość TZO w glebie mają wpływ sorpcja/desorpcja
zanieczyszczeń w glebie oraz ich rozpuszczalność w wodzie [Jones, Vooght 1999;
Chiou 1989; Jafvert i in. 1995; Kile, Chiou 1989; Karickohoff i in. 1979].
Sorpcję zanieczyszczeń organicznych w glebach można opisać za pomocą współ
czynnika podziału (sorpcji) [Cesare, Smith 1994; Zbytniewski, Buszewski 2000]:
( 1)
gdzie:
С —stężen ie za n ieczyszczen ia zaadsorbow anego przez gleb ę [m g/kg];
Ce - stężenie za n ieczyszczen ia w fazie wodnej (np. roztw orze gleb o w y m ) [m g/l].

W wielu pracach wykazano, że materia organiczna gleby wywiera istotny wpływ
na procesy sorpcji zanieczyszczeń organicznych [Karickohoff i in. 1979; Maliszewska-Kordybach 1998; Chiou 1989; Chiou i in. 1983]. W związku z tym w glebach
o różnej zawartości materii organicznej współczynnik ten może przybierać odmienne
wartości. W celu normalizacji współczynnika Kd wprowadzono współczynniki Kom i
K()C, uwzględniające zawartość materii organicznej (Kom) lub węgla organicznego
(Koc) w glebie [Cesare, Smith 1994]:
(2)

gdzie:
/
- zaw artość materii organicznej,
/
- zaw artość w ęgla organicznego.
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Jednakże badania niektórych autorów wskazują, że mimo jednakowej zawartości
materii organicznej współczynniki K om i K oc mogą przybierać różne wartości [Chiou
i in. 1983].
Zdolność do rozpuszczania w wodzie warunkuje dostępność dla mikroorgani
zmów oraz możliwość transportu zanieczyszczeń w środowisku glebowym. Ze wzglę
du na właściwości hydrofobowe większości TZO, ich transport w glebie, jak również
dostępność dla mikroorganizmów są ograniczone, co utrudnia ich biologiczne (przy
udziale mikroorganizmów) usunięcie ze środowiska glebowego.

ODDZIAŁYWANIE SURFAKTANTÓW
Z ZANIECZYSZCZENIAMI
Wpływ surfaktantów na zwiększenie biodostępności zanieczyszczeń organicznych
i ropopochodnych wyjaśniają głównie trzy mechanizmy [Volkering i in. 1995]:
- dyspersja fazy apolarnej prowadząca do podwyższenia (w wyniku redukcji
napięcia powierzchniowego na granicy między fazami: polarną i apolarną)
powierzchni kontaktu zanieczyszczeń z mikroorganizmami;
podwyższenie rozpuszczalności zanieczyszczenia w wyniku tworzeniamicelli
zawierających cząstki zanieczyszczeń organicznych (rys. 1);
„ułatwiony transport” zanieczyszczeń z ciała stałego (gleby) do fazy wodnej
na skutek związanych ze sobą procesów: obniżenia napięcia powierzchniowe-

Micełła

RY SU N EK 2. Wzajemny transport zanieczyszczeń organicznych i surfaktantów w glebie {Danzer,
Grathwohl 1998]
FIGURE 2. Coupled transport organie contaminants and surfactants in soil [Danzer, Grathwohl
1998]
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go wody występującej w porach glebowych, współoddziaływania pomiędzy
surfaktantem a powierzchnią ciała stałego oraz współoddziaływania pomiędzy
zanieczyszczeniem a pojedynczą cząsteczką surfaktanta (rys. 2).
Na rysunku 2 przedstawiono możliwe oddziaływania surfaktantów i zanieczysz
czeń w środowisku glebowym.
W roztworze surfaktanty występują jako wolne monomery bądź micelle (przy
odpowiednim CMC). W zależności od stężenia surfaktanta monomery mogą również
adsorbować się na granicy - ciało stałe/ciecz w postaci monowarstw (tzw. hemimicelle) lub w systemie dwuwarstwowym (tzw. admicelle) (rys. 2). TZO w takim
układzie występują w formie rozpuszczonej w wodzie, mogą być połączone z
admicellami bądź też rozpuszczone w micellach. W przedstawionym układzie Danzer
i Grathwohl [1998] wyróżniają następujące współczynniki podziału, które warunkują
przemieszczanie się TZO w środowisku wodno-glebowym (rys. 2):
К mie - współczynnik podziału pomiędzy TZO rozpuszczonymi w wodzie a rozpusz
czonymi w cząsteczce micelli;
К\adm - współczynnik podziału pomiędzy TZO rozpuszczonymi w wodzie a zaadsorbowanymi przez monomery, hemimicelle oraz admicelle;
К d,app - współczynnik podziału pomiędzy TZO rozpuszczonymi w wodzie a zaadsorbowanymi przez cząstki glebowe.
W celu określenia szybkości przemieszczania się TZO w środowisku glebowym,
w obecności surfaktantów Danzer i Grathwohl [1998] sformułowali wymiarowy
współczynnik opóźnienia przemieszczania się TZO (Rd) opisany następującym rów
naniem

gdzie:

pb

-g ę sto ść [g/cm ];

n
- porow atość efek tyw n a [%];
q
- stężen ie zaadsorbow anego surfaktanta [m g/kg];
C mic - stężen ie m icelli w roztw orze [m g/l].

Przedstawione równanie (3) opisuje stosunek całkowitej zawartości TZO zaadsorbowanej przez cząstki glebowe do zawartości TZO w fazie ruchomej.

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE
Liczne prace opisują wykorzystanie surfaktantów w procesie usuwania zanieczy
szczeń organicznych z gleb. Zasadniczo w literaturze można spotkać dwa nurty ich
wykorzystania. Pierwszy polega na zastosowaniu związków powierzchniowo-czynnych w oczyszczaniu gleb metodami fizycznymi i fizyko-chemicznymi [Saxe i in.
2000; Chu, Jafvert 1994; Chowdiah i in. 1998]. Drugi kierunek przeważający skupia
się na zastosowaniu surfaktantów w celu wspomagania procesów bioremediacyjnych
[Boopathy, Manning 1999; Volkeringiin. 1995;Boonchaniin. 1998]. Wykorzystanie
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R Y SU N E K 3. Rozpuszczalność heksachlorobenzenu (HCB) w wodnym roztworze surfaktantów
[Jafvert i in. 1995]
FIGURE 3. The solubility of hexachlorobenzene (HCB) in water surfactant solutions [Jafvert i in.
1995]

związków powierzchniowo-czynnych w tym przypadku ma głównie na celu zwię
kszenie rozpuszczalności zanieczyszczeń w fazie wodnej, przez co stają się one
dostępne dla mikroorganizmów [Volkering i in. 1995]. Na rysunku 3 przedstawiono
wpływ różnych związków powierzchniowo-czynnych na wzrost rozpuszczalności
heksachlorobenzenu (HCB). Niekiedy surfaktanty mogą stanowić również źródło
węgla dla rozwijających się kultur bakterii [Kim i in. 2001 ; Boopathy, Manning 1999].
Badania nad zwiększeniem rozpuszczalności w wodzie i w roztworze glebowym
naftalenu i fenantrenu w obecności surfaktantów (Brij 30, Tween 80 i Triton X-100)
prowadzili Kim i in. [2001]. Odnotowano, że wzrost rozpuszczalności następował
wraz ze wzrostem stężenia surfaktanta aż do osiągnięcia CMC. Powyżej tej wartości
rozpuszczalność obu związków była na stałym poziomie. Podobnie wyraźny wpływ
surfaktantów na rozpuszczalność zanieczyszczeń w wodzie obserwowali inni autorzy
[Kile, Chiou 1989; Ewards i in. 1991]. Kile i Chiou [1989] wykazali wzrost rozpusz
czalności p,p-DDT i 1,2,3-trichlorobenzenu (TCB) w obecności wszystkich testowa
nych przez nich surfaktantów (m.in. Triton X-100, Triton X-l 14, Triton X-405, Brij
35), również Edwards i in. [1991] odnotowali wzrost rozpuszczalności trzech WWA
(naftalenu, fenantrenu i pirenu) w obecności surfaktanta.
Poza wspomnianymi pracami [Kim i in. 2001 ; Kile, Chiou 1989; Ewards i in. 1991]
istnieje wiele prac [Valsaraj i in. 1988; Valsaraj, Thibodeaux 1989; Lopes i in. 1992;
Fountain i in. 1991] wskazujących na wzrost rozpuszczalności zanieczyszczeń w
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obecności surfaktantów. Niewiele natomiast jest informacji o praktycznym zastoso
waniu surfaktanów przy wykorzystaniu metod fizycznych i fizykochemicznych.
Wśród procesów wykorzystujących wspomniane metody wyróżnić można ’’mycie
gleby” oraz przepłukiwanie gleby wodą bądź rozpuszczalnikiem o wysokim powino
wactwie do zanieczyszczenia [Saxe i in. 2000]. Pierwszy sposób jest nieekonomiczny
- j e s t to metoda ex situ, a więc wymagająca wydobycia gleby i przewiezienia jej do
miejsca unieszkodliwiania. W praktyce preferowane są metody in situ, czyli prowa
dzone bezpośrednio w miejscu skażenia.
Jedną z metod in situ z zastosowaniem surfaktantów opisują Kilbane i in. [1997].
Autorzy oczyszczali glebę z obszaru oddziaływania zakładów gazowych (MGP)
zanieczyszczoną przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Proces oczy
szczania polegał na wprowadzaniu do skażonego gruntu roztworu wodnego bądź
etanolowego (40%) następujących surfaktantów: Standapol ES-2, Triton X-100,
Tween 80 oraz specjalnie spreparowany przez autorów IGT-FF52 [Kilbane i in. 1997].
Jedynie przy zastosowaniu IGT-FF52 (w etanolu) uzyskano zadowalające rezultaty,
w przypadku pozostałych surfaktantów desorpcja zanieczyszczeń kształtowała się na
bardzo niskim poziomie (poniżej 14%). Na końcowy wynik oczyszczania niewątpli
wie miał również wpływ skład WWA; wraz ze wzrostem udziału węglowodorów
5-6-pierścieniowych obniżała się wydajność oczyszczania.
Jednym z najważniejszych czynników umożliwiających proces biodegradacji za
nieczyszczeń - ja k już wcześniej wspomniano - jest ich dostępność dla mikroorgani
zmów [Volkering i in. 1995; White i in. 1997; Novak i in. 1998]. Zanieczyszczenia
zaadsorbowane na cząstkach glebowych bądź wbudowane w struktury materii orga
nicznej wykazują znacznie obniżoną biodostępność [Northcott, Jones, 2000]. Jak już
wykazano [Kim i in. 2001; Kile, Chiou 1989; Ewards i in. 1991; Gao i in. 2004],
surfaktatny zwiększają rozpuszczalność/desorpcję zanieczyszczeń w/do roztworu
glebowego ułatwiając w ten sposób degradację zanieczyszczeń przez mikroorgani
zmy.
W literaturze można spotkać liczne prace dotyczące zastosowania surfaktantów w
procesach usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych [Boonchan i in. 1998; Volke
ring i in. 1995; Kim i in. 2001 : Kanały i in. 2001].
Kim i in. [2001] oceniali zdolność trzech surfaktantów (Brij 30, Tween 80 i Triton
X-100) do podwyższenia desorpcji fenantrenu z frakcji piasku i gliny oraz późniejszą
ich zdolność do intensyfikacji procesu biodegradacji w roztworze glebowym. Najwy
ższą skuteczność wykazał Brij 30, pod wpływem jego działania w ciągu 35 godzin
nastąpiła niemal całkowita desorpcja (95%) fenantrenu (z frakcji piasku). Wydajność
desorpcji w przypadku pozostałych testowanych surfaktantów wynosiła około 80%
(frakcja piasku). Desorpcja z frakcji gliny utrzymywała się na poziomie 40% dla
wszystkich testowanych surfaktantów. W przypadku biodegradacji również najskute
czniejszym okazał się Brij 30. Usunięcie fenantrenu zarówno z gliny, jak i z piasku
do poziomu poniżej limitu detekcji nastąpiło po 60 godzinach. Ponadto Brij 30 okazał
się najłatwiej biodegradowalnym surfaktantem. Nierównomierność w wydajności
biodegradacji fenantrenu pomiędzy testowanymi surfaktantami autorzy cytowanej
pracy [Kim i in. 2001] tłumaczą różnicami w budowie strukturalnej cząsteczek
surfaktantów, jak również różnej masie cząsteczkowej.
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Badania nad wspomaganiem procesu bioremediacji przy wykorzystaniu surfaktan
tów prowadzili Boopathy i Manning [ 1999]. Zanieczyszczona przez 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) gleba pochodziła z terenu bazy wojskowej. Proces prowadzono w reaktorze,
przy udziale kultury bakterii pochodzących z terenu bazy, wspomagano go surfaktantem Tween 80, jako źródło węgla zastosowano melasę. W glebie kontrolnej po
50 dniach zawartość TNT utrzymywała się na stałym poziomie (około 4 000 mg/kg).
W obecności melasy całkowita likwidacja TNT nastąpiła po 40 dniach, natomiast w
obecności surfaktanta po 25 dniach. Jednakże w tym przypadku zaobserwowano
tworzenie się metabolitu TNT, a mianowicie 4-amino-2,6-dinitrotoluenu (4-A-2,6DNT). Mimo całkowitej likwidacji TNT, stężenie wytworzonego metabolitu utrzy
mywało się do końca trwania doświadczenia na wysokim stałym poziomie (2 000
mg/kg). Najlepsze rezultaty odnotowano w glebie oczyszczanej w obecności surfa
ktanta i melasy. Całkowita likwidacja zanieczyszczenia miała miejsce po 12 dniach,
a wytworzonego metabolitu po 35 dniach.
Prace nad usuwaniem zanieczyszczeń ropopochodnych w obecności surfaktantów
prowadzą również polscy autorzy [Rzychoń i in. 2000; Cybulski i in. 1997]. Rzychoń
i in. [2000] testowali dwa związki powierzchniowo-czynne: Rokafenol N-8 i Rokanol
L-4. Na badania składało się doświadczenie kolumnowe oraz praktyczne wykorzy
stanie surfaktantów podczas oczyszczania gleby (zanieczyszczonej produktami ropo
pochodnymi) pozostałej po opróżnieniu jednego z dołów kwasowych. Doły kwasowe
są to zagłębienia w glebie służące do składowania odpadów po zaniechanym procesie
rafinacji kwasowej olejów. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie
dodatku środka powierzchniowo-czynnego w warunkach terenowych powoduje zna
czny wzrost szybkości bioremediacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Ponadto w
warunkach laboratoryjnych surfaktanty wyraźnie poprawiały dostępność zanieczysz
czeń dla mikroorganizmów. Cybulski i in. [1997] badali wpływ surfaktanta AT-7 na
zdolność rozkładu zanieczyszczeń ropopochodnych przez szczepy bakteryjne z rodzi
ny P s e u d o m o n a c e a e i B a c il la c e a e wyizolowane ze środowiska skażonego produkta
mi ropopochodnymi. Na podstawie otrzymanych wyników autorzy ustalili, że dodatek
związku powierzchniowo-czynnego zwiększa biodegradowalność węglowodorów.
Różnica w szybkości tego procesu zależała od stosowanych szczepów bakteryjnych.
Najwyższą wydajność oczyszczania osiągnięto dla następujących mieszanin: P. a e r u g in o s a /P . p u ti d a oraz P. p u tid a /B . s u b tilis .

BIOSURFAKTANTY
Biosurfaktanty są różnorodną grupą substancji powierzchniowo-czynnych produ
kowanych przez mikroorganizmy [Georgiou i in. 1992; Kosaric 1993]. Mają one
podobnie jak surfaktanty syntetyczne zdolność do redukcji napięcia powierzchniowe
go i napięcia międzyfazowego zarówno w fazie wodnej, jak i trudno rozpuszczalnej
(w wodzie) fazie organicznej/węglowodorowej. W efekcie tego następuje wzrost
zawartości zanieczyszczeń w fazie wodnej, wskutek czego stają się one dostępne dla
mikroorganizmów [Banat 1995]. Biosurfaktanty mogą być wytwarzane przez nastę
pujące grupy bakterii: B a c illu s , C a n d id a , P é n ic illiu m , P s e u d o m o n a s , R h o d o c o c c u s
[Georgiou i in. 1992; Hommel i in. 1994; Neu i in. 1992].
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Na produkcję biosurfaktantów ma wpływ wiele czynników m.in.: rodzaj „pokar
mowego” węgla [Georgiou i in. 1992], zawartość jonów: N, P, Mg, Fe i Mn [Banat
1995] oraz takie warunki, jak pH i temperatura [Banat 1995].
W literaturze można spotkać wiele informacji nad praktycznym wykorzystaniem
biosurfaktantów w oczyszczaniu środowiska ze związków organicznych i ropopo
chodnych. Najczęściej wykorzystywane są one w następujących procesach:
usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych z wód zanieczyszczonych tymi
substancjami [Tumeo i in. 1994; Harvey i in. 1990];
bioremediacja gruntów zanieczyszczonych przez substancje ropopochodne
[Oberbremer i in. 1990; Jain i in. 1992; Herman i in. 1997], inne związki
organiczne [Providenti i in. 1995; Dyke i in. 1993; Churchill i in. 1995; Daziel
i in. 1996] oraz metale ciężkie [Miller i in. 1995; Herman i in. 1995];
oczyszczanie cystern i zbiorników z pozostałości produktów ropopochodnych
[Banat i in. 1991; Bartha i in. 1986].
Wyizolowane i oczyszczone biosurfaktany używane są w usuwaniu z gleb sub
stancji ropopochodnych zarówno metodami ex situ (np. w bioreaktorach), jak też in
situ [Bartha 1986]. Poza taką formą wykorzystania biosurfaktantów mogą one być
również wprowadzane do gleby pośrednio - przy użyciu mikroorganizmów zdolnych
do ich wytwarzania, przy jednoczesnym ustaleniu optymalnych warunków do ich
produkcji [Lang, Wagner 1993]. Prowadzone badania wskazują na skuteczność bio
surfaktantów w oczyszczaniu gleb. Oberbremer i in. [1990] wykazał statystycznie
istotne podwyższenie usuwania mieszaniny węglowodorów (tetradekan, pentadekan,
heksadekan, naftalen) w obecności biosurfaktantów. Przy nieobecności związku
powierzchniowo-czynnego obserwowano 81 % usunięcie mieszaniny węglowodorów
podczas 114 godzin. Surfaktant „skrócił” ten czas do 79 godzin, a jednocześnie
nastąpiło zwiększenie wydajności usuwania węglowodorów do 90%. Badania nad
wykorzystaniem biosurfaktantów w oczyszczaniu gleb, osadów przemysłowych,
ścieków oraz wód gruntowych i powierzchniowych prowadził Van Dyke i in. [1991].
Metoda polega na wprowadzaniu do zanieczyszczonej gleby tzw. biodetoksykującej
piany (ang. biodetox foam) zawierającej bakterie zdolne do degradacji zanieczysz
czeń, składniki odżywcze oraz biosurfaktanty.
Ciekawe spostrzeżenia dotyczące roli biosurfaktantów podczas usuwania zanie
czyszczeń węglowodorowych przedstawili Herman i in. [1997]. W stężeniach surfa
ktantów wyższych od CMC następowało uwalnianie węglowodorów z matrycy gle
bowej do roztworu (wzrost rozpuszczalności zanieczyszczeń), natomiast poniżej tej
wartości surfaktanty sprzyjały mineralizacji węglowodorów.
Trudnym etapem w dekontaminacji środowiska glebowego jest usunięcie trwałych
zanieczyszczeń organicznych. Jak już wspomniano, większość z nich wykazuje
wysokie właściwości hydrofobowe, a ponadto są silnie sorbowane przez materię
organiczną gleby. Utrudnia to ich dostępność dla organizmów, w związku z czym
obniżona zostaje wydajność bioremediacji [Northcott, Jones 2000; White i in. 1997].
Zastosowanie 13 biosurfaktantów przy usuwaniu heksachlorobifenylu z gleby opisują
van Dyke i in. [1993]. W przypadku siedmiu spośród nich uzyskano bardzo dobre
wyniki. Podobnie dobre rezultaty otrzymują autorzy podczas oczyszczania gleb z
polichlorowanych bifenyli (PCB) i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycz
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nych (WWA) [Daziel i in. 1996; Providenti i in. 1995; Miller 1995a; Noordman i in.
1998]. Providenti i in. [1995] uzyskali wzrost mineralizacji fenantrenu w obecności
biosurfaktanta wytworzonego przez P . a e r u g in o s a UG2. W doświadczeniu kolumno
wym Noordman i in. [1998] zastosowali biosurfaktanty w celu podwyższenia stopnia
usunięcia fenantrenu z gleb zawierających 1 mg tego związku na kg gleby. W czasie
2-5 razy krótszym nastąpiło usunięcie 50% fenantrenu, natomiast 90% redukcja
miała miejsce w czasie krótszym o 3,5 razy w stosunku do kontroli.
Biosurfaktanty znajdują również zastosowanie w usuwaniu metali ciężkich z gleb
[Miller 1995b; Tan i in. 1994; Herman i in. 1995; Hong i in. 1998]. Desorpcja metali
ciężkich z gleb przebiega głównie przez reakcje kompleksowania wolnych form
metali. Tan i in. [1994] badali potentcjalną zdolność biosurfaktantów wytwarzanych
przez P . a e r u g in o s a ATCC 9027 do usuwania Cd (II). Uzyskane wyniki były obiecu
jące, gdyż około 92% Cd (II) uległo reakcji kompleksowania. Podobne badania z
dobrymi rezultatami nad usuwaniem Pb (II) i Zn (II) z gleby prowadzili inni autorzy
[Herman i in. 1995; Hong i in. 1998].
W praktyce istotny problem stanowi oczyszczanie z osadów i nalotów cystern
służących do przechowywania/transportu substancji ropopochodnych. Podczas eks
ploatacji zbiorników odkładają się w nich osady i naloty ciężkich olejów, co wymaga
ich usunięcia. Najczęściej stosowane metody polegają na ręcznym wybraniu zanie
czyszczenia. Jest to sposób niedopuszczalny w związku z zagrożeniem zdrowia, a
ponadto kosztowny i czasochłonny. Jak pokazują badania [Banat i in. 1991], w
usuwaniu osadów i nalotów ropopochodnych pomocne mogą się stać biosurfaktanty.
Opis ich zastosowania przedstawiają Banat i in. [1991]. Podczas likwidacji zanieczy
szczeń przy udziale biosurfaktantów następuje dyspersja składników ciężkich olejów
w wyniku wytworzenia makro- lub mikroemulsji. Emulsja charakteryzuje się niską
lepkością, w związku z czym może być w łatwy sposób wypompowana.
Ocenia się, że co roku do mórz i oceanów wprowadzane jest 0,08-0,4% całkowitej
światowej produkcji ropy i produktów ropopochodnych. Dodatkowo w literaturze
można znaleźć informacje na temat licznych katastrof, które zagrażają życiu biologi
cznemu tego środowiska. Przyczynia się to do intensyfikacji badań nad zastosowa
niem różnych metod oczyszczania zanieczyszczonych obszarów między innymi z
wykorzystaniem biosurfaktantów. Biosurfaktanty zostały m.in. zastosowane do usu
wania surowej ropy naftowej z strefy przybrzeżnej zatoki Prince William Sound
[Tumeo i in. 1994]. Zawartość ciężkich węglowodorów ropopochodnych zmniejszo
no do poziomu 0,5 mg/kg gleby, podczas gdy lekkie węglowodory zredukowano w
70%. Harvey i in. [1990] testowali z dobrymi rezultatami udział biosurfaktantów
wytworzonych przez P s e u d o m o n a s a e r u g in o s a w zwiększeniu wydajności usuwania
ropy naftowej z zanieczyszczonego żwiru pochodzącego z plaż Alaski (po katastrofie
tankowca Exxon Valdez).

WNIOSKI
Przedstawione w pracy zagadnienie wskazuje na duże korzyści wynikające z
zastosowania surfaktantów do usuwania zanieczyszczeń organicznych. Zastosowanie
związków powierzchniowo-czynnych zwiększa wydajność i jednocześnie skutecz
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ność procesów fizycznych, jak również zwiększa dostępność zanieczyszczeń dla
mikroorganizmów czynnych w procesach degradacji biologicznej. Szczególnie inte
resującą grupę stanowią biosurfaktanty wytwarzane przez same mikroorganizmy
glebowe. Substancje te nie są toksyczne dla mikroflory glebowej i łatwo ulegają
degradacji w środowisku.

LITERATURA
A LEX AN DER M. 1995: How toxic are toxic chemicals in soil? Environ. Sei. Technol. 29:
2 7 1 3-2717.
A DAM CZEW SK A M., SIEPAK I , GRAM OW SKA H. 2000: Studies o f levels o f polycyclic
aromatic hydrocarbons in soils subjected to anthropopressure in the city o f Poznań, Pol. J.
Environ. Stud. 9: 305-321 .
В A N A T I.M. 1995: Characterization o f biosurfactants and their use in pollution removal - state o f
the art (R eview ). A cta Biotechnol. 15: 2 5 1 -2 6 7 .
B A R A N S., OLESZCZUK P. 2001: Oznaczanie wielopierścieniow ych w ęglow odorów aromaty
cznych w glebach i odpadach organicznych metodą HPLC-UV, A cta Agrophysicci 48: 7 -1 6 .
BAR TH A R. 1986: B iotechnology o f petroleum pollutant biodégradation. M icrobiol. E c o l 12:
155-172.
BO O NC H A N S., BRITZ M.L., STANLEY G .A. 1998: Surfactant-enhanced biodégradation of high
molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons by Stenotrophom onas m altophilia. B iote
chnol. Bioeng. 59: 4 8 3 -4 9 4 .
BOO PATHY R., M A NNING J. 1999: Surfactant-enhanced bioremediation o f soil contaminated
with 2,4,6-trinitrotoluene in soil slurry reactors. Water Environ. Res. 71: 119-124.
BOSZCZYK-M ALESZAK H., BIESZKIEWICZ E., LELAS A., DUKIELSKA A., KACIESZCZENKO J. 2000: W pływ wybranych czynników biotycznych i abiotycznych na przebieg
biodegradacji produktów naftowych w glebie. Zesz. Nauk. Polit. Śląskiej - Inżynieria E kologi
c z n a G liw ice, 45: 109-118.
CESARE D .D ., SMITH J.A. 1994: Surfactant effects on desorption rate o f nonionic organic
compounds from soils to water. Rev. Environ. Contamin. Toxicol. 134: 1-29.
CESARE DI D., SMITH J.A. 1994: Surfactant effects on nonionic organic compounds from soils
to water, Rev. Environ. Contamin. Toxicol. 134: 1-29.
CHIOU C.T. 1989: Theoretical considerations o f the partition uptake o f nonionic organic com 
pounds by soil organic matter, [w] Sawhney B.L., Brown K. (eds). Reactions and movement
o f organic chemicals in soils. Soil Sei. Soc. Am. Special Publication. Washington, DC.
CHIOU C.T., PORTER P.E., SCHM EDDING D.W . 1983: Partition equilibria o f nonionic organic
compounds between soil organic matter and water. Environ. Sei. Technol. 17: 2 2 7 -2 3 1 .
CHOW DIAH P., MISRA B.R., K ILBANEII J.J., SR IVA STAV A V.J., HAYES T.D. 1998: Foam
propagation through soils for enhanced in-situ remediation, J. Hazard. Mater. 62: 2 6 5 -2 8 0 .
CHU W., JAFVERT C.T. 1994: Photodechlorination o f polychlorobenzene congeners in surfactant
m icelle solutions. Environ. Sei. Technol. 28: 2415 -2 4 2 2 .
CYBULSK I Z., DZIURLA E., KACZOREK E., OLSZANOW SKI A., VOELKEL A. 1997:
W pływ emulgatora na biodegradację węglowodorów, [w] Mat. Symp. B iotechnologia Środo
wiskowa, Ustroń-Jaszowiec: ss. 5.
DANZER J., GRATHWOHL P. 1998: Coupled transport o f PAH and surfactants in natural aquifer
material. Phys. Chem. Earth 23: 23 7 -2 4 3 .
DAZIEL E., PAQUETTE G., VELLEM UR R., LEPINS F., BISAILLNON J.G. 1996: Biosurfac
tant production by a soil Pseudom onas strain growing on PA H ’s. Appl. Environ. M icrobiol. 62:
1908-1912.
EDW A RD S D. A., LUTHY R.G. LIU Z. 1991 : Solubilization o f polycyclic aromatic hydrocarbons
in micellar nonionic surfactant solutions. Environ. Sei. Technol. 25: 127-133.

Rola surfaktantów i biosurfaktantów w usuwaniu z gleby
trwałych zanieczyszczeń organicznych i ropopochodnych

73

FO U NTA IN J.C., KLIMEK A., BEIKIRCH M.G., M IDDLETON T.M. 1991: The use o f surfac
tants for in situ extraction o f organic pollutants from a contaminated aquifer. J. H azard. M ater.
2 8 :2 9 5 -3 1 1 .
GAO B., W A NG X., ZHAO J., SHENG G. 2001 : Sorption and cosorption o f organic contaminant
on surfactant modified soils. Chemosphere 43: 1095-1102.
GEORGIOU G., LIN S., SHARM A M.M. 1992: Surface-active compounds from microorganisms.
Bio/Tech. 10: 6 0 -6 5 .
G R A BA S K., STEININGER M., SZPALA K. 1996: Badania poligonow e usuwania produktów
ropopochodnych przy użyciu sorbentów m ineralno-węglowych ze skażonych wód na obiektach
wykorzystywanych przez wojska byłego ZSRR. [w] Hupka, J. (ed.) International Conference
on A nalysis and Utilization o f Oily Wastes, Auzo, 1996.
H A R VEY S., EL A SH VILLI I., V ALDES J.J., KAM ELY D., C H A KRABARTY A. 1990: Enhan
ced removal o f Exxon Valdez spilled oil form Alaskan gravel by a microbial surfactant,.B io
technology 8: 2 2 8 -2 3 0 .
HOMMEL R.K., W EBER L., W EISS A., HIMMELREICH V., RILKE О., KLEBER H.P. 1994:
Production o f sophorose lipid by Candida (torulopsis) apicola grown glucose. J. Biotechnol.
33: 147-155.
HONG K.J., CHOI Y.K., T O K UN AG A S., ISHIGAMI Y., KAJIUNCHI T. 1998: R em oval o f
cadmium and lead from soil using A escin as biosurfactant. J. Surf. Det. 2: 2 4 7 -2 5 0 .
JAFVERT C.T., CHU W., HOOT van P.L. 1995: A quantitative structure-activity relationship for
solubilization o f nonpolar compounds by nonionic surfactant m icelles, [in] SabatiniD .A., Knox
R.C., Harwell J.H. (eds). Surfactant-Enhanced Subsurface Remediation. American Chemical
Society, Washington, DC.
JONES K.C., VOOGT de P. 1999: Persistent organic pollutants (POPs): state o f the science,
Environ. Pollut. 100: 2 0 9 -2 2 1 .
JOHNSON W.P., A M Y G.L. 1995: Facilitated transport and enhanced desorption o f polycyclic
aromatic hydrocarbons by natural organic matter in aquifer sediments, Environ. Sei. Technol.
29: 80 7 -8 1 7 .
K A N A Ł Y R.A., В ARTHA R., W A TA NA BE K., H A R AY AM A S. 2001 : Enhanced mineralization
o f benzo[a]pyrene in the presence o f nonaqueous phase liquids. Environ. Toxicol. Chem. 20:
4 9 8 -5 0 1 .
KARICKOHOFF S.W ., BROW N D .S., SCOTT T.A. 1979: Sorption o f hydrophobic pollutants on
natural sediments. W ater Res. 13: 24 1 -2 4 8 .
K A W A L A Z ., A T A M A Ń C Z U K T . 1998: Zastosowanie prądów wysokiej częstotliw ości i mikrofal
do oczyszczania gruntów z substancji ropopochodnych. Ochrona Środow iska 1(68): 7 -9 .
KILBANE J.J., CHOW DIAH P., KAYSER K.J., M ISRA B., JACKOWSKI K.A., SR IV A ST A V A
V.J., SETHU G.P., NIKOLOV A .D., W A SA N D.T., HAYES T.D. 1997: Remediation o f
contaminated soils using foams. Land Contamin. Reclam. 5: 4 1 -5 4 .
KILE D.E., CHIOU C.T. 1989: Water solubility enhancements o f DDT and trichlorobenzene by
som e surfactants below and above the critical m icelle concentration. Environ. Sei. Technol. 23:
8 3 2 -8 3 8 .
KIM I.S., PARK J.S., KIM K.W. 2001: Enhanced biodégradation o f polycyclic aromatic hydro
carbons using nonionic surfactants in soil slurry. Appl. Geochem. 16: 1419-1428.
KOSARIC N. 1993: Biosurfactants production - properties - application. Surfactants sciences
series, vol. 48, Marcell-Dekker, N ew York: pp. 504.
LAN G S., W AGNER F. 1993: B iological activités o f biosurfactants. Bio surfactants. Surfactants
sciences series, vol. 48, Marcel Dekker, N ew York: pp. 504.
LEAHY J.G., COLWELL R.R. 1990: Microbial degradation o f hydrocarbons in the environment.
M icrobiol. Rev. 54: 127-140.
LOPES A., M ACA NITA A.L., PINA F.S., MELO E., W AMHOFF H. 1992: M ultiequilibria o f
2 -(2 ’-furanyl)-lH -benzim idazole neutral and protonated forms in the presence o f amphiphilic
aggregates. Environ. Sei. Technol 26: 24 4 8 -2 4 5 3 .

74

P. Oleszczuk

M A LINA G., SZCZEPAŃSKI A. 1994: Likwidacja zanieczyszczeń substancjami ropopochodny
mi w środowisku wodno-gruntowym. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka
Monitoringu Środowiska, Warszawa 1994: pp. 65.
M A LISZEW SK A-K O RDYBACH B. 1993: Trwałość w ielopierścieniow ych w ęglow odorów aro
matycznych w glebach, IUNG, Puławy: pp. 80.
M A LISZEW SKA-K ORDYBACH B. 1998: Zależność między w łaściwościam i gleb i zawartością
w nich WWA; na przykładzie gleb z terenu użytków rolnych w w ojewództwie lubelskim, Arch.
Ochr. Środ. 24: 7 9 -9 1 .
MILLER R.M. 1995: Surfactant enhanced bioavailability o f slightly soluble organic compounds,
[in] Skipper H., Turco R. (eds). Bioremediation - science and application. Soil Sei. Soc. Am.,
M adison, Wis.: 33 -5 4 .
N EU T.R., DENGLER T., JANN В., POR ALLA K. 1992: Structural studies o f an em ulsion-sta
bilizing exopolysaccharide produced by an adhesive, Hydrophobic R hodococcus Strain. J. Gen.
M icrobiol. 138: 2531-253 7 .
N O O R D M AN W.H., BR U SSE A U M.L., JANSSEN D.B. 1998: Effects o f rhamnolipid biosurfac
tants on removal o f phenanthrene from soil. Environ. Sei. Technol. 32: 1806-1812.
N O V A K J.T., BURGOS W .D., BH ANDARI A. 1998: Reversible and irreversible binding o f
organics to soils and the effect o f biodégradation, [w] Rubin, H., Narkis, N., Carberry, J. (eds)
Soil and Aquifer Pollution, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1998.
OBERBREM ER A., MUHLLER-HURTIG R., W AGNER F. 1990: Effect o f addition o f microbial
surfactant on hydrocarbon degradation in soil population in a stirred reactor. Appl. M icrobiol.
Biotechnol. 32: 4 8 5 -4 8 9 .
PROVIDENTI M .A., FLEMING C.A., LEE H., TREVORS J.T. 1995: Effect o f addition o f
rhamnolipid biosurfactants or rhamnolipid producing Pseudom onas aeruginosa on phenanthre
ne mineralization in soil slurries. FEMS M icrobiol. Ecol. 17: 15-26.
REID B.J., JONES K.C., SEMPLE K.T. 2000: Bioavailability o f persistent organic pollutants in
soils and sediments - perspective on mechanisms, consequences and assessment. Environ.
Pollut. 108: 103-112.
RZYCHOŃ D., W ORSZTYNOW ICZ A., A DAM SK I M., IW ASZENKO S., ULFIG K., Ł U K A 
SIK K., TIEN A. 2000: Bioremediacja gleby zanieczyszczonej ropopochodnymi w obecności
zw iązków powierzchniowo-czynnych. Zesz. Nauk. Polit. Śląskiej - Inżynieria E kologiczna,
G liw ice, 45: 183-193.
SA X E J.K., ALLEN H.E., NICOL G.R. 2000: Fention oxidation o f polycyclic aromatic hydrocar
bons after surfactant-enhanced soil washing. Environ. Eng. Sei. 17: 2 3 3 -2 4 4 .
SIMS R.C., OVERCASH M.R. 1983: Fate o f polynuclear aromatic compounds (PN As) in soil-plant
systems. Res. Rev. 88: 1-68.
SU R Y G A ŁA J. (red.), ŚLIW KA E., KOŁW ZAN В., GREINERT H. 2000: Z anieczyszczenia
naftowe w gruncie. Wyd. Politechniki W rocławskiej, Wrocław: ss. 245.
T A N H., CHAMPION J.T., ARTIOLA J.F., BRU SSEAU M.L., MILLER R.M. 1994: Com plexa
tion o f cadmium by a rhamnolipid biosurfactant. Environ. Sei. Technol. 28: 2 4 0 2 -2 4 0 6 .
TUM EO M. BRADO CK J., VENATOR T., ROG S., OWENS D. 1994: Effectiveness o f a
biosurfactant in removing weathered crude oil from subsurface beach material. Spill Sei.
Technol. Bull. 1: 53 -5 9 .
V ALSAR AJ K.T., GUPTA A., THIBO DEAUX L.J., HARRISON D.P. 1988: Partitioning o f
chloromethanes between aqueous and surfactant micellar phases. W ater Res. 9: 1173-1183.
V ALSAR AJ K.T., TH IBO DEAUX L.J. 1989: Relationships between micelle-water and octanolwater partition constants for hydrophobic organic compounds o f environmental interest. W ater
Res. 23: 183-189.
V A N DYK E M.I., COUTURE P., BRAUER M., LEE H., TREVORS J.T. 1993: P. aeruginosa
U G 2 rhamnolipid biosurfactants. Structural characterization and their use in removing hydrophobic compounds from soil. Can J. M icrobiol. 39: 1071-1080.
V A N DYK E M.I., LEE H., TREVORS J.T. 1991 : Application o f microbial surfactants. B iotech n ol
Adv. 9: 2 4 1 -252.

Rola surfaktantów i bio surfaktant ów w usuwaniu z gleby
trwałych zanieczyszczeń organicznych i ropopochodnych

75

VOLKERING F., BREURE A.M ., V A N A ND EL J.G., RULKENS W.H. 1995: Influence o f
nonionic surfactants on bioavailability and biodégradation o f polycyclic aromatic hydrocar
bons. Appl. Environ. M icro b io l 61: 1699-1705.
W CISŁO E. 1998: Soil contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Poland a review. Pol. J. Environ. Stud. 7: 2 6 7 -2 7 2 .
WHITE J.C., KELSEY J.W., HATZINGER P.B., A LEXANDER M. 1997: Factors affecting
sequestration and bioavailability o f phenanthrene in soils. Environ. Toxicol. Chem. 16: 2 0 4 0 2045.
Z B Y T N IE W SK IR .,B U SZ E W SK IB . 2000: Sorpcja ksenobiotyków organicznych w glebie, Chem.
Int. Ekol. 7: 1289-1299.

Praca wpłynęła do redakcji w lutym 2002 r.
M g r P a tryk O leszczu k
In stytu t G le b o zn a w stw a i K szta łto w a n ia
Ś ro d o w isk a P rzy ro d n ic ze g o , A k a d em ia R oln icza
ul. L eszczyń sk ieg o 7, 2 0 -0 6 9 Lublin
p a to l @ con s us. ar. lu blin .pl

