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Abstract: 

The aim of the case study was to test the ISCO applicability for the specific gasworks area. Two 

different oxidizing agents (modified Fenton’s reagent and activated persulfate) were investigated on 

two different contaminated areas; totally four different ISCO cells were constructed each with one 

application well in the centre of monitoring wells ring. Main portion of PAHs contamination was 

located in the backfill 4-8 m b.t. Ground water table was 5.5 m b.t. Initial total PAHs concentration 

were 800-63 000 mg/kg.dw in soil and 82-1332 g/l in groundwater. Totally 33 m3 of oxidizing agents 

were applied during four runs. Mean diluted PAHs removal from GW (one months after the last ISCO 

application) were follows: Cell A – 75%, Cell B – 85%, Cell C – 75%,Cell D – 95% see the table 

below: 

 

Contamination Unit 
Cell A Cell B Cell C Cell D 

before  

test 

after 

test 

before  

test 

after 

test 

before  

test after test 

before  

test 

after 

test 

Phenols mg/l 6.3 0.3 21.8 9.8 15.0 5.3 3.4 0.9 

TPH mg/l 15.0 3.2 32.5 16.3 4.4 3.3 8.8 2.9 

Naphthalene g/l  2313.9 2669.2 2698.3 4882.0 1089.9 1474.0 4168.6 712.5 

Sum PAHs 
g/l 

463.9 117.0 1032.3 152.0 82.5 20.1 1335.4 66.4 

 

Mean data seems to be very auspicious, but unfortunately complete PAHs removal was not successful 

in each of the  investigated well (in some of them DNAPL still remained) because of the big 

heterogeneity of backfill material. This field test proved that ISCO is generally suitable method for 

removal of diluted PAHs from GW. But ISCO was not recommended for the full scale application for 

this specific site. There was not possible to guarantee the attainment of the   limit for PAHs, removal 

of the PAHs was not sufficient with regard to the big heterogeneity of contaminated zone. Excavation 

followed by some  biodegradation method (e.g. composting) was designed for this site. 
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Cílem pilotního testu bylo ověření vhodnosti ISCO pro danou lokalitu. Použity byly dvě nejúspěšnější 

varianty oxidačních činidel z celkem dvanácti testovaných modifikací za laboratorních podmínek. 

Kontaminovaná zemina pro laboratorní testy pocházela z vrtných jader ze zájmové lokality.  

 

Pilotní test byl realizován na dvou oddělených plochách (naftalínka, sektor E) s výskytem fáze 

polyaromatických uhlovodíků (DNAPL), ale s odlišnou koncentrací kontaminantů v zemině a podzemní 

vodě a odlišnými geologickými podmínkami (různé typy navážek). Koncentrace sumy PAU MŽP 

v zemině se pohybovaly od 700 do 5000 mg/kg sušiny, hodnota NEL 800 – 63 000 mg/kg sušiny. 

Kontaminované polohy se nacházely v hloubce cca 4-8 m p.t., hladina podzemní vody 5,5 m p.t. Na 
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každé z ploch byly odděleně zkoušeny obě varianty oxidačních činidel – 1. modifikovaná Fentonova 

reakce (Fe2+ chelát) s trojnásobným množstvím reakčních solí  s 15 % peroxidem vodíku (buňky 

A,C); 2. persulfát sodný aktivovaný modifikovanou Fentonovou reakcí (Fe2+ chelát) bez přebytku 

reakčních solí s 15% peroxidem vodíku (buňky B,D). Vzhledem k velké nehomogenitě navážkového 

materiálu nesaturované zóny se koncentrace kontaminantů v zemině i podzemní vodě výrazně lišily, a 

to i v buňkách ležících na stejných plochách vedle sebe. Výskyt kontaminace v prostoru aplikačních 

buněk klesal v řadě: buňka D>buňka B> buňka A > buňka C. 

 

Během vlastní realizace pilotního testu bylo ve čtyřech cca týdenních etapách postupně zasáknuto do 

horninového prostředí 33 m
3
 oxidačního činidla. Průběh oxidační reakce pro obě varianty oxidačních 

činidel byl exotermní bouřlivý, ale zvládnutelný. Účinnost odstranění rozpuštěných PAU MŽP 

z podzemní vody měsíc po skončení aplikace byla následující: buňka A – 75%, buňka B – 85%, buňka 

C – 75%, buňka D – 95%, viz následující tabulka:  

 
Průměrné koncentrace sledovaných kontaminantů v jednotlivých testovacích plochách před a po aplikaci 

oxidačních činidel 

Kontami-

nant 

Jednot-

ka 

Buňka A Buňka B Buňka C Buňka D 

před 

testem 

po 

testu 

před 

testem 

po 

testu 

před 

testem 

po 

testu 

před 

testem 

po 

testu 

Fenoly  mg/l 6,3 0,3 21,8 9,8 15,0 5,3 3,4 0,9 

NEL  mg/l 15,0 3,2 32,5 16,3 4,4 3,3 8,8 2,9 

Naftalen  ug/l 2313,9 2669,2 2698,3 4882,0 1089,9 1474,0 4168,6 712,5 

suma PAU  

MŽP  ug/l 463,9 117,0 1032,3 152,0 82,5 20,1 1335,4 66,4 

 

Definitivně se fázi z horninového prostředí metodou ISCO odstranit nepodařilo. Ve většině vrtů, kde 

byla fáze před testem, zůstala i po testu. Ze získaných dat vyplývá, že vyššího stupně odstranění 

rozpuštěných PAU bylo dosaženo metodou s persulfátem sodným aktivovaným modifikovanou 

Fentonovou reakcí.  

 

Metodu ISCO na dané lokalitě nelze pro spolehlivé odstranění fáze doporučit. Fázi navrhujeme 

z horninového prostředí odstranit mechanicky, event. v kombinaci s ISCO s využitím energie 

exotermické reakce pro zlepšení mobility a „čerpatelnosti“ fáze. Na dočištění lokality – odstranění 

rozpuštěných PAU z podzemní vody - je ISCO velmi perspektivní (75-95% účinnost odstranění 

kontaminace).  

 


