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Metody remediacji

Korzystne inwestycje na wszystkich gruntach

In-situ
Zalety – Ekonomiczna

– Brak transportu
Wady – Zajmuje więcej czasu niż metody ex-situ

Ex-situ
Zalety – Zanieczyszczenia całkowicie wydobywane

– Szybkie tempo prac
– Możliwość stosowania do wszystkich typów 

zanieczyszczeń
– Zalecany tylko przy dużych koncentracjach             

zanieczyszczeń
Wady – Wysokie koszty 

– Większa ingerencja w środowisko 
(wytwarzanie odpadów)

On-site
Zalety – Ekonomiczna

– Brak transportu
Wady – Wymagane miejsce do oczyszczenia

– Zajmuje więcej czasu niż ex-situ
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Metody remediacji gleb 

Techniczne

Przemywanie 
gleb 

Elektrokinetyczne 
usuwanie metali

Usuwanie 
zanieczyszczonej 

gleby

Biologiczne

fitoekstrakcja

Wspomagana 
fitostabilizacja
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Niskie kosztyWysokie koszty



Przemywanie gruntu – soil washing
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Przemywanie gruntu roztworami 

środków powierzchniowo czynnych 

(surfaktantów): 

– obniżenie napięcia międzyfazowego 

pomiędzy zanieczyszczeniem 

organicznym a wodą, zwiększenie 

przewodności hydraulicznej oraz 

biodostępności zanieczyszczenia, 

– w procesie in-situ - zmniejszenie sił 

kapilarnych zwiększa mobilność 

układu i szybkość przemieszczania 

zanieczyszczenia 

– kosztowo-efektywna metoda 

oczyszczania gleby. 



Rośliny

- Tolerancja na wysokie stężenia zanieczyszczeń w glebie

- Zdolność wytworzenia na powierzchni gleby zwartej okrywy roślinnej wraz z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym

- Kumulacja zanieczyszczeń w korzeniach i niskie ich wynoszenie do części nadziemnych

- Niewielkie wymagania odnośnie warunków siedliskowych oraz odpornośc na lokalne warunki klimatyczne
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Alternatywne rośliny

• Fitoekstrakcja – usuwanie metali ciężkich dzięki akumulacji w nadziemnych częściach roślin,

• Fitostabilizacja – unieruchamianie metali w glebie i zmniejszenie ich dostępności w środowisku,

• Fitostymulacja - wspomaganie przez rośliny naturalnie występujących procesów degradacji 
mikrobiologicznej w ryzosferze,

• Fitodegradacja – rozkład substancji organicznych przez rośliny i związane z nimi mikroorganizmy,

• Fitowolatyzacja – przeprowadzenie zanieczyszczeń w stan lotny. 
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Dodatki glebowe
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Dodatki Wpływ na mobilność metali ciężkich Komentarz

Pozytywny Zróżnicowany Negatywny

Tlenki żelaza As Cd, Cu, Ni, Pb, Zn Immobilizacja 

zależna od odczynu 

gleby, zbyt wysokie 

stężenie manganu są 

toksyczne dla roślin

Tlenki manganu i 

glinu

As, Zn, Cd, Ni, Cu, 

Pb

Cr

Iły Pb, Cd, Cu, Zn As Mało wydajne w 

przypadku gleb silnie 

zanieczyszczonych, 

mogą ulegać 

wymywaniu przy 

niskim odczynie 

gleby

Zeolity Cu, Zn, Mn, As

Popioły lotne Pb, Cd, Cu, Zn As

Związki fosforu Pb, Cu, Zn, Cd As

Węgiel brunatny Cu, Pb, Zn, Cd

Torf Cu, Pb, Zn, Cd Słaba stabilność 

fizykochemiczna

Odpady 

biodgradowalne
Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, 

As

Możliwość 

wprowadzenia 

dodatkowych 

zanieczyszczeń 

gleby

Związki wapnia Cu, Zn, Cd, Pb As, Cr Wymagana kontrola 

odczynu gleby



Venting

Korzystne inwestycje na wszystkich gruntachKorzystne inwestycje na wszystkich gruntach
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Przekierowanie zanieczyszczeń na filtr

Korzystne inwestycje na wszystkich gruntach



23-Feb-21 Presentation 10

Solidyfikacja/Stabilizacja – utlenianie, radukcja



Bioremediacja
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23 lutego 2021

PROCESY WCHODZĄCE W SKŁAD TECHNOLOGII 

BIOREMEDIACJI 

BIOREMEDIACJA 

NATURALNA
BIOSTYMULACJA BIOAUGMENTACJA

Metody bioremediacji



proces podczas którego jedynie naturalne mikroorganizmy skażonego terenu są wykorzystywane do obniżenia

stężenia metalami ciężkimi w gruncie do bezpiecznego poziomu i akceptowalnych ramach czasowych. Przy

sprzyjających okolicznościach metoda ta znajduje zastosowanie, gdyż nie wymaga dodatkowej interwencji, poza

monitorowaniem naturalnego procesu biodegradacji skażenia.
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Bioremediacja naturalna



polega na stymulowaniu rozwoju autochtonicznej mikroflory (grupy mikroorganizmów występujących zawsze w glebie, niezależnie

od ilości i pochodzenia materii organicznej) poprzez wprowadzenie do środowiska związków odżywczych oraz akceptorów

elektronów (tlenu), zapewniając w ten sposób odpowiedni stosunek C:N:P na poziomie 100:10:1. Stosowany w przypadku kiedy

proces naturalnej biodegradacji zachodzi bardzo powoli bądź wcale.
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Biostymulacja



W przeciwieństwie do biostymulacji proces ten zachodzi niezwłocznie po inokulacji (wprowadzenie do gleby odpowiednich

mikroorganizmów). Mikroorganizmy wykorzystywane w bioaugmentacji powinny charakteryzować się dużym potencjałem

biodegradacyjnym, zdolnością do adhezji, elastycznością (odpornością na zmiany pH, stężenia metali) krótką przeżywalnością.
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Bioaugmentacja



MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA BIOREMEDIACJI 

Metody te znajdują szczególne zastosowanie przy remediacji gruntów i wód gruntowych
skażonych głównie:

➢Skażenia metalami ciężkimi

➢Produktami ropopochodnymi, benzenem, toluenem, ksylenem, paliwami napędowymi, benzyną

➢Produktami organicznymi, w tym trichloroetylenem

➢Pestycydami

➢Rozpuszczalnikami

➢Środkami do impregnacji drewna
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Proces bioremediacji na pryzmie



Remediacja biologiczna przy użyciu mikroorganizmów i roślin jest ogólnie uważana za bezpieczny i mało kosztowny sposób

usuwania szkodliwych zanieczyszczeń ze środowiska. Wykorzystuje się materiały pochodzenia biologicznego zwane

biosorbentami, które najistotniejszymi cechami są: bioodnawialność, biodegradowalność jak również niskie koszty eksploatacji.

Efektywność usuwania metali z roztworów biosorbentów jest porównywalny do osiąganej metodami fizycznymi.
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Remediacja biologiczna



Przy wykorzystaniu metod mikrobiologicznych stosowane są szczepy mikroorganizmów charakteryzujące się dobrą zdolnością

namnażania się nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Biosorbentami dzięki którym możliwe jest usuwanie metali ze

ścieków, osadów ściekowych, odpadów stałych jak również terenów nimi skażonych zalicza się:

➢Bakterie

➢Grzyby i drożdże

➢Glony
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Proces bioremediacji na pryzmie



Bioremediacja substancji ropopochodnych
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BIOREMEDIACJA METALI – to technologia usuwania metali ( głównie z gruntu i wód gruntowych), wykorzystujące żywe

mikroorganizmy do katalizowania i destrukcji lub transformacji związków metali w formie mniej szkodliwej

Czy istnieje proces bioremediacji metali?



Proces

21

Dostarczenie:

Wody
Większa dostępność biologiczna poprzez wzrost wilgotności i desorpcji zanieczyszczeń

Tlenu 

Substancji biogennych 

Optymalizacja temperatury

Optymalizacja pH

Bioremediacja



Bioremediacja – zalety

jest ekonomiczna 

proces likwidacji skażenia może być prowadzony on situ 

grunt nadaje się do użytku bezpośrednio po przeprowadzeniu procesu oczyszczania

w procesie likwidacji skażenia nie są wytwarzane szkodliwe związki wydzielane do 
gruntu, wód i atmosfery 

technologia ta nie wymaga stosowania kosztownej i skomplikowanej aparatury

metoda nie wymaga wprowadzenia do środowiska przyrodniczego żadnych 
związków chemicznych
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Proces bioremediacji na pryzmie

20/05/17 http://www.remea-group.com/pl/ 23



Bioremediacja na pryzmach

Korzystne inwestycje na wszystkich gruntach

POWIETRZE

SUBSTANCJE ODŻYWCZE

MIKROORGANIZMY

NAPOWIETRZANIE

ODCIEK

IZOLACJA

FOLIA HDPE

FILTR POWIETRZA

BIOREAKTOR
WENTYLATOR



Stacje benzynowe
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Tereny rolnicze
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Place budowy
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Tereny zielone
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Przelewownie paliwowe
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Wspomaganie procesu bioremediacji
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