IEG Technical Briefing Note No. 15
Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW MPPE)
Wspomagana ekstrakcja in situ (z lub bez substancji powierzchniowo czynnej, alkoholu)
rozpuszczonych i rozproszonych alifatycznych, aromatycznych, wieloaromatycznych i
chlorowanych wæglowodorów. Dziæki technologii studni cyrkulacji wody gruntowej (GCW) i
sytemu oczyszczania opartym na ekstrakcji makroporowatych polimerów (MPPE)
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Proces GCW-MPPE jest systemem in situ do remediacji wody gruntowej zanieczyszczonej rozpuszczonymi lub
rozproszonymi aromatycznymi, alifatycznymi, wieloaromatycznymi i chlorowcopochodnymi wêglowodorami u¿ywaj¹c
kombinacji hydraulicznie kontrolowanego systemu p³ukania/ekstrakcji z wysoko wydajnym systemem fizycznego
oczyszczania opartego na ekstrakcji makroporowatych polimerów.
Systemy studni cyrkulacji wody gruntowej (GCW) s¹ zaprojektowane w celu stworzenia in situ komór pionowej wody
gruntowej bez usuwania wody gruntowej z warstwy wodonoœnej. Wywo³ane ró¿nice w g³owicy potencjometra tworz¹
trójwymiarow¹ komoræ cyrkulacji w elipsoidalnym obszarze wokó³ studni centralnej.
Pionowe i poziome modele przep³ywu cyrkulacji zmuszaj¹ wodê do poruszania siê po ca³ej warstwie wodonoœnej z
komórk¹ cyrkulacyjn¹, udoskonalaj¹c w ten sposób mobilizacjê substancji zanieczyszczaj¹cej zmuszaj¹c przep³yw
przez mniej przepuszczalne soczewki z³o¿owe. System pionowego przep³ywu obiegowego oferuje mo¿liwoœæ
intensywnego p³ukania warstwy wodonoœnej jest mocno uwarstwione.
W procesie GCW-MPPE zanieczyszczon¹ wodê gruntow¹ pompuje siê z dolnej do górnej sekcji sitowej specjalnie
zaprojektowanej studni z ogó³em trzema sekcjami sitowymi. Przez ponowne wprowadzenie czystej wody do sekcji sita
poœredniego i umieszczenia uszczelnienia zostan¹ utworzone dwie oddzielne komórki cyrkulacji. Górna jest w module
rezerwowym, dolna w standardowym. Ciœnienie hydrauliczne wypiera wodê do warstwy wodonoœnej przez sekcjê sita
poœredniego i intensywnego przep³ywu pionowego i poziomego w sferze wp³ywu komórki cyrkulacyjnej.
GCW ma mo¿liwoœæ usuniêcia LNAPL/DNAPL w czasie cyrkulacji wody gruntowej i mo¿e efektywnie uzdatniæ strefê
nienasycon¹, obrze¿e kapilarne i strefê nasycon¹ jednoczeœnie.
Pole przep³ywu wokó³ GCW by³o systematycznie badane odnoœnie struktur jednorodnej i okreœlonej i niejednorodnej
warstwy wodonoœnej przez HERRLINGA i STAMMA w latach 1989 1996.
Technologia dostarcza mocnego i mo¿liwego do hydraulicznej kontroli pola przep³ywu z du¿ymi sk³adnikami przep³ywu
pionowego. Pozwala to kontrolowaæ bezpoœredni¹ iniekcjê alkoholi i substancji powierzchniowo czynnych do obiegu
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W procesie MPPE zanieczyszczona wêglowodorami woda przechodzi przez g³owicê wy³o¿on¹ cz¹steczkami MPPE.
Cz¹steczki s¹ pow³okami z porowatych polimerów, które zawieraj¹ specjalnie wydobyt¹ ciecz. Unieruchomiona wydobyta ciecz
usuwa wêglowodór z wody gruntowej. Usuwany jest tylko wêglowodór. Alkohol i substancje czynne pozostaj¹ nienaruszone i
mog¹ byæ ponownie infiltrowane do GCW w kolejnym cyklu p³ukania.
Okresow¹ regeneracjê s³upa MPP wykonuje siê za pomoc¹ iniekcji pary pod niskim ciœnieniem. Zebrany wêglowodór s¹
zagêszczane i oddzielane od wody za pomoc¹ si³y ciê¿koœci. Oczyszcza siê blisko 100% fazy czystego wêglowodoru.
Potencjalne korzyœci z technologii GCW-MPPE

nKontrolowany hydraulicznie system przep³ywu
nWydajny pionowy system przep³ywu
nSk³adniki biegunowe s¹ nienaruszone
nMo¿e byæ rozszerzony do p³ukania alkoholem i
substancjami czynnymi powierzchniowo
nEfektywne uzdatnianie bez wypuszczania wody
gruntowej
nJednoczesne uzdatnianie in situ LNAPL i DNAPL
nMo¿e byæ rozszerzone na strefê nienasycon¹ i
obrze¿e kapilarne
nMinimalnie inwazyjna i nie krzy¿uj¹ca uwarunkowañ
miejsca
nBardzo ma³o energoch³onna
nNiskie wymagani odnoœnie monitoringu
nNiskonak³adowe uzdatnianie w porównaniu z
tradycyjnymi systemami pump-and-treat
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nJ e d n o c z e s n e u z d a t n i a n i e a l i f a t y c z n y c h ,
aromatycznych, wieloaromatycznych i chlorowanych
wêglowodorów
nEfektywne uzdatnianie MTBE, DCA etc
nDzia³anie beztlenowe
nBrak mieszania z ¿elazem, metalami ciê¿kimi, sol¹ i
zwi¹zkami jonowymi
nBrak tworzenia siê kamienia, biologicznego osadu
œluzowego, osadu ¿elazowego
nBrak emisji powietrza
nPonowne u¿ycie. recykling uzdatnionej wolnej fazy
nW pe³ni zautomatyzowane
nZdalnie sterowane
nUrzàdzenia kompaktujàce
nSystem mo¿e uzdatniaæ wy¿sze i ni¿sze przep³ywy
nWymagania odcieku mog¹ byæ utrzymywane przez
IEG Technologie GmbH
Hohlbachweg 2
73344 Gruibingen
Tel.: +49 (0) 7335 96 97 60
www.ieg-technologie.de

We celu omówienia Pañstwa wymagañ odnoúnie remdiacji gleby i wody gruntowej in-situ lub uzyskania gratisowej koncepcji
remediacji i kalkulacji, prosimy siæ skontaktowaã z Dr iný. Stanislaw Derlatka, email: derlatka@ieg-technologie.com

Strona 2

