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In-situ technológiák összefoglalása

„In-situ” = A szennyeződés kezelése közvetlenül a szennyezett pórustérben történik.

A szennyezőanyagok eleminációja fizikai, kémiai vagy biológiai hatásokra következik be:

 Fizikai hatások: pl.: vaporizáció (gözfázisba kerül a szennyezőanyag) sztrippelés (AS - air-sparging)

és/vagy vákuum (SVE – soil vapor extraction) segítségével. Vagy szolubilizáció a detergensek

alkalmazása esetén.

 Kémiai hatások: A szennyezőanyag kémiai kötései felbomlanak a bejuttatott erős oxidálószerek (ISCO),

vagy redukálószerek (ISCR) hatására. Egyéb módszerek esetében (pl. toxikus fémek kezelése) a

szennyezőanyagok a pórustérben immobilisan és oldhatatlan formában kicsapódnak.

 Biológiai hatások: A pórustérben élő mikroorganizmusok szerves szénforrásként hasznosítják

(enzimatikusan bontják) egyes szénhidrogén-eredetű szennyezőanyagokat. Endemikus (bioremediáció)

vagy exogén (bioaugmentáció) baktériumtörzsek aktivitásának fokozása/fenntartása a cél.

Minden esetben a hatásokat a szennyezett pórustérben kell elérni!

(a szennyezőanyag higítása / „szétkenése” nem valódi kármentesítés)
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2002 -óta végezzük az alábbi a technológiáknak a hazai alkalmazáskísérleteit, több esetben működő (és

már lezárt) kármentesítésekkel.

 In-situ talajvíz levegőztetés és talajgáz elszívás (AS-SVE)

 In-situ kémiai oxidáció (ISCO)

 In-situ bioremediáció, bioaugmentáció

 In-situ talajmosás biológiai detergensekkel

 In-situ kémiai redukció ZVI és NZVI alkalmazásával

Fontos kritérium: a hatások a szennyezett pórustérben játszódjanak le, a bejuttatott anyagok a

pórustérben keveredjenek a szennyezőanyagokkal. A terepi (pilot) tesztek és félüzemi kísérletek során ez a

kritérium teljesült a legnehezebben. Problémaként jelentkezett:

Kevés bejuttatható hatóanyag ↔ kicsi hatástávolság → kezeletlen térrészek

A pórustérbe való bejuttatást injektálással végeztük, melynek technológiai fejlesztési lépéseit végigjárva az

egyre nagyobb hatásterület, ezáltal egyre hatékonyabb, gyorsabb kármentesítés elérésére törekedtünk.

Hazai tapasztalatok (Golder Zrt.)



Injektálási módszerek I. 

gravitációs nyeletés hagyományos kutakban
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Jellemzői:

 Nyeletés „hagyományos” (kavicsolt gyűrűstér,

szűrőzött szakasz) nyeletőkutakban,

 A nyomás a kútban a nyugalmi nyomás felett

tartott folyadékoszlop magasságával

egyenértékű (1 m = 0,1 bar), terepszintnél

magasabban tartása nehézkes.

Előnye:

 Meglévő termelő / monitoring kutak is

felhasználhatóak.

Hátrányai:

 Kavicsos-homokos közegben működik, DE a

hatástávolság nagyon kicsi (maga a gyűrűstér

is sok hatóanyagot tárolhat!),

 a nyomás és az injektálás hozama kicsi,

 Fix, telepített kút, áthelyezése/szűrő

pozíciójának módosítása csak a kút

újrafúrásával lehetséges, (szűrő esetében

pakkerek alkalmazhatóak).

2011. március 17.
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Injektálási módszerek I. 

gravitációs nyeletés hagyományos kutakban

2011. március 17.



Injektálási módszerek II. 

telepített injektálókút, nyomással történő injektálás

Jellemzői:

 Fúrással kivitelezett, de kisebb átmérőjű,

KPE/PVC vagy acél kútcső,

 Nagyon precíz palástzárás (cementezés?)

szükséges,

 Kútfej nyomásálló csatlakozását ki kell építeni,

 Megfelelő hozamot és nyomást (kb. 1-3 bar)

vegyszerszivattyú állítja elő.

Előnye:

 Nagyobb nyomás → nagyobb hozam →

nagyobb hatásterület

Hátránya:

 Gyakori a nem megfelelő palástzárás, az

injektált anyag a felszínre tör,

 A kút javítása csak a kút újrafúrásával

lehetséges.

 A rossz palástzárású kút gyakorlatilag

gravitációs nyeletőkútként üzemeltethető csak

tovább.
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Injektálási módszerek II. 

telepített injektálókút, nyomással történő injektálás

2011. március 17.



Jellemzői:

 Fúrás nélkül, ún. direct push kialakítás

lenyomás/visszahúzás

 A palástzárás = surlódási erő

 Üreges nyomásálló acél rudazat

 ún. jet fúvókákkal ellátott injektálófej,

 A megfelelő injektálási mélység eléréset

követően az injektálás azonnal megkezdhető.

Előnyei:

 Az injektálás mélysége változtatható

 nagy nyomás (3-12 bar) = nagy hozam (~ 30

L/p)

 a beavatkozás a megfelelő helyekre szűkíthető

 Épületek mellett, alatt, üzemcsarnokokban is

alkalmazható

Hátrányai:

 A jelentős költségű eszköz és gépigény

(statikus nyomószonda, megfelelő rudazat,

injektálófej, nagynyomású vegyszerszivattyú,

vegyszer- és nyomásálló fittingek)
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Injektálási módszerek III. 

Ideiglenes injektáló lándzsa, nagynyomású injektálás
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Injektálási módszerek III. 

Ideiglenes injektáló lándzsa, nagynyomású injektálás
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A nagynyomású injektálás tapasztalatai, fejlesztési 

lehetőségei

1. Az injektálás során sekély környezetben az injektáló

nyomások maximálisan 10-12 bar-ig mehetnek fel.

2. Az injektáló rendszer légtelenítése az injektálás előtt.

3. A földtani heterogenitások és a szennyeződés vertikális

eloszlása is fontos → CPT, MIP előszondázások (?)

4. Hidraulikus rétegrepesztés léphet fel  mely lehet 

alapvetően hátrányos, DE lehet előnyös is!

Hátrányos, mert:

 jelentős anizotrópiát okozhat a hatásterületben,

 a pórustér helyett a felnyíló repedésekben 

mozog a hatóanyag.

Előnyös lehet:

 ha erősen kötött közegről van szó, más

módszerrel nem kezelhető a szennyeződés

5. Olajipari alkalmazások átültetése

 FracRite technológia: rétegrepesztés során a

keletkező repedéshálózatot nagy permeabilitású,

durvaszemcsés anyaggal töltik ki (nyomás alatt),

mely tartósan fennmarad.

 Pulzációs eljárás → Primawave technológia

102011. március 17.

FRAC RITETM



11

A Primawave technológia bemutatása

2011. március 17.

Environmental Services;

Improving in-situ 

Soil/Groundwater Remediation



Hagyományos és Primawave injektálás
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Hagyományos és Primawave injektálás
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Primawave : homogénebb eloszlás, jobb telítettség, nagyobb távolság
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Hagyományos és Primawave injektálás
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Injektálás Primawave nélkül Injektálás Primawave-vel

2011. március 17.



A Primawave technológia előnyei
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Sidewinder beépítés után
Miért éri meg a Primawave?

 Csökkenti az injektálás időtartamát

 Homogénen oszlatja el a beinjektált anyagot

a közegben, ezáltal növeli a mentesítés

hatásfokát

 Csökkenti az injektált anyag felszínre jutását

 Megnő az egyes injektálási pontok

hatásterülete, ezáltal csökkenthető az

injektáló pontok száma

 A reziduális fázist is képes mobilizálni

 Kis átalakítással a meglévő injektáló kutak

esetében is alkalmazható

2011. március 17.



Az injektálás diagnosztikája I.

Hagyományos dignosztikai eljárások:

 Észlelő piezométerek kialakítása a hatásterületen (észlelés, mintavétel),

 Talajvíz nyomásszint változásának detektálása az injektálás során (hidraulika),

 Nyomjelző anyag (Na-fluoreszcein) bejuttatása a hatóanyaggal együtt (konzervatív transzport)

 Szennyezőanyag koncentráció változásának vizsgálata

Ezen módszerek hátránya, hogy az injektált anyag mozgását nem valós időben mutatják (mintavétel,

mintavizsgálat!) és a hatások (reakciók) bekövetkezéséről nem szolgáltatnak független információt.

Egy 2010 májusában indult K+F projekt (GOP-1.1.1-09/1–2009/0060 projekt) keretében az in-situ

kármentesítésekhez (jelenleg ISCO és bioaugmentáció) kapcsolódó injektálások diagnosztikáját fejlesztjük.

A főbb célkitűzések:

 Nyomjelzőanyag és felszíni geofizikai módszer kifejlesztése az injektálás hatásterületének térbeli és

időbeli leképezésére.

 A hatások / reakciók során keletkező hő és szén-dioxid felszíni- és vertikális eloszlásának valós idejű

3D nyomon követése, a szükséges eszközök, technológiák kifejlesztése.

 Molekuláris biológiai módszerek fejlesztése a bioremediáció / bioaugmentáció dinamikájának nyomon

követésére.
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Injektálás diagnosztikája II.

2 db tesztterületen in-situ beavatkozások:

 in-situ bioaugmentáció

 in-situ kémiai oxidáció

A tesztterületek (1 db injektálókút, 20×20 m-es

észlelési terület) kialakítása folyamatban van, az

injektálásokat követően az alábbi észleléseket

végezzük:

 A hőmérséklet változás észlelése felszínen

hőkamerás mérésekkel (bíztató

laborkísérletek!)

 A hőmérsékletváltozás észlelése vertikális

szelvényben 8 csatornás talajhőmérő

szondával

 Talajgáz szén-dioxid koncentrációjának

helyszíni mérése.

 A talajgáz és a talajvíz oldott szén-doixid

tartalmának mérése (kapilláris zóna és

telített zóna)
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A felvételen a háttér (csírátlanított vakminta)

és a beoltott minták jól elkülöníthetőek .
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Köszönjük a figyelmet !


