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Techniki ex situ:

(+) skuteczność w przypadkach gdzie wymagana jest 

minimalizacja czasu prowadzenia remediacji, a tereny 

zanieczyszczone mają niewielką powierzchnię (m.in. 

przygotowanie terenów inwestycyjnych)

(-) relatywnie wysokie koszty (zwłaszcza na terenach o dużym i 

rozległym zanieczyszczeniu) generowanie odpadu w postaci 

zanieczyszczonej gleby

(-) zaburzenie funkcji terenu, naturalnych warunków 

glebowych i hydrogeologicznych

Dotychczasowe do świadczenia – opcje 
remediacji terenu



Techniki in situ:

(+) techniki bezinwazyjne, korzyści przyrodnicze - brak 

konieczności naruszania struktury gleby

(+) możliwość prowadzenia aktywnej remediacji na terenach 

zurbanizowanych, przemysłowych czy komunikacyjnych z 

istniejącą rozwiniętą infrastrukturą, w czasie normalnego cyklu 

użytkowania terenu

(+) relatywnie niskie koszty

(-) długi czas remediacji

Dotychczasowe do świadczenia – opcje 
remediacji terenu



ISCO (In-Situ Chemical Oxidation)

Iniekcja do wód podziemnych (gruntu) związków chemicznych o 
charakterze utleniającym, które są w stanie bardzo szybko 

neutralizować szeroką gamę zanieczyszczeń organicznych (m.in. 
węglowodory chlorowane, PAHs, BTEX, fenole, PCB, TCE, PCE,VOC).

• Przykładowe związki:

• czynnik Frentona OH-•

• aktywowany nadsiarczan SO4-•

• ozon O3

• nadsiarczan (np.sodu Na2S2O8)

• nadtlenek wodoru H2O2

• nadmanganian (np. potasu lub sodu KMnO4, NaMnO4).

Elementy optymalizacji: dobór odpowiedniego utleniacza w kryterium skuteczności 
względem obecnych w środowisku  zanieczyszczeń, oraz w funkcji kosztów 

przykładowe ceny odczynników: 

KMnO4 - ok. 3 tys. zł/200kg;  Na2S2O8 - ok. 10 tys.zł/200kg,  K2S2O8 - ok. 30 tys.zł/200kg





Eksperyment na terenie zanieczyszczonym 

olejem napędowym

Dwie iniekcje nadsiarczanu sodowego 
(8% Na2S2O8):

• I-wsza: dzień T0 (550l)

• II-ga: dzień T41 (770l)

Iniekcja substancji pożywkowej:

• dzień T94, NPK (150l)

Pomiary on- site (T, EC, ORP, DO), 
analizy laboratoryjne wody: TPH, NH4, 
NO3, NO2, PO4, TOC, DOC, COD, 
wybrane metale ciężkie

Badania gruntu

Testy mikrobiologiczne – qPCR
określanie liczebności populacji 
bakterii



Układ poletka testowego

(5 studni)

• ORP, pH, EC

• temperatura i ciśnienie

Ciągła rejestracja  i 

logowanie danych



Eksperyment polowy: TPH – wyniki 

dla wybranych piezometrów 
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Rezultaty eksperymentu  – ORP [mV] 

ORP [mV]
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Badania liczebno ści bakterii autochtonicznych 
w czasie eksperymentu ISCO



ISCO+bio?

ISCO+bio?
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