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Od laboratorium do zastosowań praktycznych 
 



• Co to jest węgiel aktywny płynny? 

• Wpływ stref przepuszczalnych i mniej przepuszczalnych 

• Zbiorcze wyniki z 24 lokalizacji w USA i UE 

• Przykładowe lokalizacje; 

• Dwie strefy przepływu 

• Ruchome piaski 

 

 

Wstęp 





• Koloidalny środek oczyszczający 
– Węgiel aktywny płynny 

– 1-2 mikronów koloidów 

– polimer/środek dyspersyjny 

• Szeroka dystrybucja pod powierzchnią 
• Nie blokuje ujść porów ani nie zbija się 

• Szybko absorbuje zanieczyszczenia 
• Usuwany z fazy wodnej 

• Koncentruje zanieczyszczenia w biomatrycy 

• Przyspieszona biodegradacja 
• Gospodarz dla bakterii (biofilm) 

• Bliski kontakt z sorbowanym zanieczyszczeniem 

• Szybkie i trwałe zniszczenie zanieczyszczenia 

• Osiągnięcie bardzo niskich wartości docelowych 

Węgiel aktywny płynny  





Połączona adsorpcja i biodegradacja 

Równa sorpcja w obu 
przypadkach oczyszczania 
za pomocą PlumeStop   
<1 dzień 
 
Bieżący spadek 
oczyszczaniu za pomocą 
PlumeStop na żywo  
w porównaniu z PlumeStop 
w środowisku jałowym 
 
W wyniki degradacji 
biologicznej 
 

  



Wprowadzenie PlumeStop do stref przepływu zanieczyszczeń - 
model 



Instalacja PlumeStop w strefach przepływu zanieczyszczeń - model 



Wprowadzenie PlumeStop do stref przepływu zanieczyszczeń - zastosowanie 
praktyczne 

Wysoka przepuszczalność 
Wysoki przepływ 
zanieczyszczeń 

Niska przepuszczalność 
Niski przepływ 
zanieczyszczeń 

Niska przepuszczalność 
Niski przepływ 
zanieczyszczeń 

Wprowadzony 
PlumeStop 



Zastosowania - 2018 





• Zebrano wszystkie dostępne dane dotyczące wydajności z 24 lokalizacji 

• Zaznaczono i oceniono studzienki w strefie oczekiwanego wpływu 
– tj. studzienki na terenie siatki oczyszczania i/lub na obszarze adwekcyjnym 

• Całkowite obniżenie stężenia zanieczyszczeń było monitorowane w czasie 

• Utworzono histogramy wyników – pełen zestaw danych 
– Początkowa redukcja 
– Stabilność (nawrót – lub jego brak) do chwili obecnej 

 

 

Analiza danych z wielu lokalizacji 



• osiągnięto 65% redukcja o >95%  w ciągu 90 dni (typowo < MDL) 

• osiągnięto 70% redukcja o >90%  w ciągu 90 dni     

• osiągnięto 90% redukcja o >80%  w ciągu 90 dni 

• osiągnięto 10% redukcja o >65%  w ciągu 90 dni  

 



Zbiór danych:  
Działanie długoterminowe 
do 738 dni 
Średni okres działania wynosi 
199 dni 

70% nie wykazuje zmiany lub dalszego spadku 
85% pozostaje w granicach 10% początkowego wyniku 
 
Pozostałe badania (pierwszy słupek) były badaniami pilotażowymi 



Zbiór danych:  
Działanie długoterminowe 
do 738 dni 
Średni okres działania wynosi 
199 dni 



 

 

 

Studium przypadku - dwie warstwy oczyszczania 

• Obszerna smuga CHC pod stacją kolejową 

• Niskie stężenia; ok. 100ug/l 

• Złożona formacja aluwialna 
• Płytki drobny piasek + muł 

• Niska prędkość przesączania 

• Środowisko słabo przepuszczalne z gliną mułową 

• Głębiej piasek od drobno- do średnioziarnistego 

• Wysoka prędkość przesączania 

• PlumeStop z HRC 

• Oczyszczanie punktów zapalnych 

• Druga faza 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wyniki 
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• Działający zakład produkcji samochodów w Gandawie 

• Występujące zanieczyszczenia 

• BTEX – od 9µg/l do 18 000µg/l 

• Środowisko geologiczne 

• Drobne (ruchome) piaski 

• Stopy fundamentowe, przyłącza 

• Prędkość wód podziemnych, 10-20 m na rok 

• Badanie pilotażowe (kompletne) 

• przed zastosowaniem pełnej bariery (2018) 

 

 

 
10 m 

Studium przypadku – piasek i przyłącza  



Zastosowanie praktyczne 



 

 

 

Wyniki 
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Dziękujemy! 


