Specificatie van

Saneringstechnieken

Referenties:

Saneringsduur en haalbaarheid:

Voor een efficiënte en succesvolle sanering
is gedetailleerde informatie over de
bodem en verontreinigingen van de te saneren
locatie van groot belang. Er zal een locatie
specifiek bodemonderzoek uitgevoerd moeten
worden die de volgende aspecten omvat:
Type bodem;

De onderzoeksresultaten van het bodemonderzoek zijn niet alleen belangrijk voor
het vaststellen van de saneringstechniek(en),
maar zijn ook van belang voor het schatten
van de saneringsduur en haalbaarheid.

Vaststellen van de bron- en pluim zone;
Bodemopbouw;
Aanwezige verontreinigingen;
Verontreinigingsdiepte;
Verontreinigingsconcentratie;
Diepte van de verzadigde zone;
Bodemdoorlatendheid;
Organisch stofgehalte in de bodem;

Bij het vaststellen van de saneringsduur zijn
de volgende factoren bepalend:
Bodem eigenschappen;
Eigenschappen van de verontreiniging(en);
Saneringsdoelstelling;
Toegankelijkheid van de saneringslocatie;
Toegankelijkheid van de
verontreiniging(en);
Beschikbare tijd;
Beschikbare budget.

Grondwaterstand, -stroomrichting en
-stroomsnelheid
pH-waarde van de bodem;
Concentratie van: nitraat, sulfaat, TOC,
DOC, zuurstof, redox, pH, methaan,
ethaan en etheen in het grondwater.
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Specificatie van onze technieken
Categorie

Biologisch

Chemische
oxidatie

Chemische
reductie

Fysisch

Technologie

Aeroob

Anaeroob

Perozox®

Type verontreiniging

Diversiteit van
verbindingen
afhankelijk van
de aanwezigheid van
bacteriën, bv.:
BTEXN, MTBE,
minerale olie,
chloorethaan,
VC, monochloorbenzeen

Diversiteit van
verbindingen
afhankelijk van
de aanwezigheid van
anaerobe
bacteriën, bv.:
gechloreerde
oplosmiddelen,
lichte PAH,
etc.

Bodem type

Middel tot zeer
goed
doorlatend

Extractie /
mobilisatie

Elektro /
chemisch

Elektro/
thermisch/
BIO

Stoom/
thermisch /
extractie

Permanganaat

Granul-X® /
zerovalent
ijzer

Bodemlucht
extractie

Grondwater
extractie

Meer Fase
Extractie
(MFE)

Air-sparging

Elektro
Reclamatie

Elektro(bio)
Reclamatie

Stoom+
thermisch
+MFE

Chlooretheen,
chloorethaan,
minerale olie,
BTEX, lichte
PAH, cyanide,
fenols,
ftalaten, MTBE

Chlooretheen,
TEX, fenols,
etc.

Gechloreerde
oplosmiddelen,
zware metalen

Vluchtige
verbindingen
bv.: Lichte
olie fracties
(C6-C10),
gechloreerde
oplosmiddelen

Diversiteit van
wateroplosbare
componenten

Minerale olie
/ aromaten
(BTEXN),
gechloreerde
oplosmiddelen,
etc.

Vluchtige verbindingen bv.:
VOC, lichte
olie fractie
(C6-C10), etc.

Zware metalen
en cyanide

Gechloreerde
oplosmiddelen,
BTEX, minerale
olie, PAH

PAH, minerale
olie, BTEX

Middel tot zeer
goed
doorlatend

Doorlatende
zandgronden
(weinig
organisch
materiaal)

Doorlatende
zandgronden
(weinig
organisch
materiaal)

Zeer goed
doorlatend.
Meestal
toegepast als
barrière

Goed
doorlatend
(Zandgronden)

Zeer goed
doorlatend
(Zand en
gravel)

Goed
doorlatend
(Zandgronden)

Goed
doorlatend
(Zandgronden)

Slecht / middel
doorlatend
(Klei, leem en
zandgronden)

Slecht / middel
doorlatend

Middel tot zeer
goed
doorlatend

Geen extractie
/ mobilisatie
nodig

Geen extractie
/ mobilisatie
nodig

Combineren
met bodemlucht extractie
om ozon en
VOC’s emissies
naar openlucht
te voorkomen

N.v.t.

N.v.t.

Bodem lucht
extractie

Extractie van
verontreinigd
grondwater

Gelijktijdige
extractie van
dampen, water
en NAPL

Moet worden
gecombineerd
met bodemlucht extractie

Extractie
nodig voor het
afvangen van
gemobiliseerde
verontreinigingen

Extractie
nodig voor het
afvangen van
gemobiliseerde
verontreinigingen

Extractie
(Materiaal dat
goed bestand
is tegen hoge
temperaturen)

Maximale
diepte

100 m

100 m

20-30 m

20-30 m

10-20 m barrière
100 m injecties

Diepte van de
onverzadigde
zone

100 m

Afhankelijk van
de diepte van
de grondwaterstand

20 -30 m

20 m

30 m

± 25 m

Voor- en
nadelen

Lage kosten/
Niet toepasbaar in bron
zones met hoge
concentraties,
afhankelijk van
de doorlatendheid en duratie

Lage kosten /
Niet toepasbaar in bron
zones met
hoge
concentraties,
lange duur,
risico op
accumulatie
van dechlorinatie producten

Klein ondergronds systeem
/ Afhankelijk
van de bodemdoorlatendheid
organisch
materiaal en
pH <8

Klein ondergronds systeem
/ Afhankelijk
van de bodemdoorlatendheid
organisch
materiaal en
de afname van
mineralen

Lage kosten,
Granul-X heeft
een langdurige
reactiviteit

Afhankelijk
van de bodemdoorlatendheid

Afhankelijk
van de bodemdoorlatendheid

Afhankelijk
van de bodemdoorlatendheid

Lage kosten
/ Afhankelijk
van de bodemdoorlatendheid

Afhankelijk
van de pH en
buffercapaciteit van
de bodem

Afhankelijk
van de bodem
geleidbaarheid

Alleen toepasbaar in de
onverzadigde
zone en in
combinatie
met MFE

