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  Однією із серйозних екологічних проблем, що виникають в результаті функціонування об’єктів 
нафтогазового комплексу,  є ліквідація нафтового забруднення ґрунту. Нафта і нафтопродукти 
порушують екологічний стан ґрунтових покривів і в цілому деформують структуру біоценозів. 
Забруднення негативно впливає на ґрунтовий шар, поверхневі води й геологічне середовище, у тому 
числі підземні води. Чимала частка таких подій пов'язана з аваріями на нафтосховищах та їх неналежній 
експлуатації. При цьому навіть після припинення дії таких нафтосховищ вони на довгі роки 
залишаються джерелами забруднень. 

Проблема рекультивації земель у районах розливу нафтопродуктів часто утруднена надзвичайно 
високим рівнем забруднення, що перешкоджає природному самоочищенню.  

Особливістю нафтового забруднення грунтів є те, що приймається до уваги забруднення не 
тільки орного, а й водонасиченого шару.  

Проведення робіт по очищенню грунту здійснюють двома способами: 
- in-situ (лат. „на своєму місці”) – очищення грунту без видалення його з природного середовища; 
- ex-situ (лат. „поза місцем”) – очищення грунту з видаленням (зняттям шару грунту) грунту та 
трансопртуванням до місця переробки.  

Однозначно, методи in-situ є більш дешевими, проте можуть бути застосовані лише при 
незначному рівні забруднення. На противагу, методи ex-situ ефективні будь-якому випадку, проте 
значну кількість коштів затрачають на видалення та транспортування грунту до місця переробки (до 
50% вартості очищення). Тому для методів ex-situ доцільно застосовувати методи, що можуть бути 
реалізовані на мобільних установках. 

Ефективним є очищення грунту промиванням у барабанах із застосуванням поверхнево-активних 
речовин. Промивні води відстоюють у гідро ізольованих ємкостях, надалі розділяють нафтову та водну 
фракцію. Вода може бути повторно використана. 

Для біологічного розкладання використовують нетоксичні, непатогенні й генетично не змінені 
бактеріальні штами. Технології біоочищення застосовують як in-situ, так і ex-situ на спеціально 
обладнаних площадках. Вартість технології становить 40-50 дол. за тонну забрудненого ґрунту при 
обсязі забруднення 30 тис. т. Суттєвим недоліком є зниження ефективності методу у випадку 
присутності важких фракцій нафтопродуктів. Обмежене застосування технології при низьких 
температурах. 

При низькотемпературній термічній десорбції забруднені ґрунти направляють в обертову піч. У 
печі є зона нагрівання і випаровування, де відбувається нагрівання сировини і води, що подається, 
випаровування води і більшої частини нафтопродуктів, і зона десорбції, у якій при температурі 400–
500°С відбувається більш повне видалення нафтопродуктів. Нагрівання печі здійснюється топковими 
газами (температурою 700–800°С). За даною схемою можна очистити сильно замазучені грунти. 
 Головною метою методу стабілізації є зниження мобільності токсичних речовин, що 
утримуються у грунті. Даний метод заснований на зміні фізичних і хімічних властивостей нафти при 
взаємодії зі стабілізуючими присадками (в'язкі речовини на базі цементу і вапна, зола та бентоніти). 
Стабілізовані відходи розміщують на спеціалізованих полігонах або використовують в господарських 
цілях. До недоліків технології відносять: неможливість усунути забруднення (проходить переведення 
його тільки в мешн доступну і більш стабільну форму) збільшення об'єму стабілізованого відходу в 
порівнянні з первинним об'ємом відходу (мінімум на 30%). 
 


