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Abstract: 

The presentation covers 3-years field test survey of reductive dehalogention in-situ on the site 

contaminated by chloroethenes – before, during and after cheese whey application. There are 

discussed obtained data, daughter products creation and approval of terminal non-toxic products of 

dechlorination. Field test area was 75x25 m, 4 application wells and 3 monitoring wells were 

investigated, 40 m
3
 of cheese whey were applied within 9 month in 5 runs. Application of cheese whey 

stimulated the complete reductive dehalogenation with detection of the final non-toxic products ethene 

and ethane within 17 months. Full scale application of this method was recommended for the site. 

This paper has a  direct link to the presentation of J.Ridl focused on metagenomic data interpretation 

from this field test and new approach to highlighting of in-situ reductive chloroethenes dehalogenation  

processes.. 

This study was funded by the grant No. 2B08031 – METAGENOM of the Ministry of Education, 

Youth and Sport of the Czech Republic and by AECOM CZ, Ltd. (http://metagenom.img.cas.cz) 
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1. Úvod 

V našem příspěvku budou prezentována data z tříletého sledování pilotního testu reduktivní 

dehalogenace in-situ na lokalitě kontaminované chlorovanými ethyleny – před, při a po aplikaci 

syrovátky a 9 měsíců po ukončení pilotního testu. Diskutovány budou dosažené výsledky, tvorba 

meziproduktů a prokazování koncových netoxických sloučenin dehalogenace. Tento příspěvek má 

přímou souvislost s příspěvkem J. Rídla „Metagenomika mikrobiálních konzorcií v lokalitách 

kontaminovaných chlorovanými ethyleny“ zaměřeného na poznatky z metagenomiky a přínos této 

nové metody pro porozumění procesům reduktivní dehalogenace in-situ. 

 

2. Reduktivní dehalogenace chlorovaných ethylenů – základní teoretické informace 

Pro optimální průběh tohoto procesu je nutné ve zvodni vytvořit bioreaktor pracující v redukčním, 

anaerobním prostředí. Toho se dosáhne aplikací snadno biologicky rozložitelných organických látek 

s obsahem minerálních živin. Substrát dále slouží jako zdroj uhlíku pro růst mikroorganismů, zdroj 

vodíkových iontů a donor elektronů při vlastní dehalogenaci. Optimální koncentrace organických látek 

v podzemní vodě se pohybuje v rozmezí 500 – 1000 mg/l. Pro podporu reduktivní dehalogenace se 

používají různé průmyslově vyráběné substráty. Firma AECOM CZ, s.r.o. má velmi dobré praktické 

zkušenosti se syrovátkou, na jejíž použití má patentové osvědčení. Pro hodnocení průběhu 

transformace je určující sledování vzájemného poměru jednotlivých ClU. Prvním krokem je rychlá 

transformace zdrojové kontaminace PCE a TCE na 1,2-cis DCE. Koncentrace PCE a TCE klesají na 

jednotky až desítky μg/l, koncentrace 1,2-cisDCE narůstá a součet ClU může dosáhnout vyšších 

hodnot než počáteční hodnoty zdrojové kontaminace. Ve druhé fázi, která je výrazně pomalejším 

procesem, následuje transformace 1,2-cisDCE, přes toxický VC, až na plynné dceřiné produkty 

ethylen (event. i na ethan) a oxid uhličitý. Dále dochází k produkci chloridů a poklesu koncentrací 

všech chlorovaných ethylenů. Vzhledem k tomu, že chloridy patří k nejrozšířenějším aniontům a jsou 

i součástí syrovátky, má jejich monitoring pro hodnocení procesu sníženou vypovídací schopnost.  

http://metagenom.img.cas.cz/


 

3. Projekt pilotního testu 

Cílem pilotního testu je ověřit úspěšnost navržené metody pro sanaci přímo na zájmové lokalitě, 

odhalit eventuální technologické problémy, upřesnit způsob a množství dávkovaných činidel 

a poskytnout reálná data pro naplánování sanace dané lokality. Aby mohl být pilotní test reduktivní 

dehaloganace považován za úspěšný, mělo by dojít do 8 měsíců od začátku testu k zahájení intenzivní 

reduktivní dehalogenace, tzn. transformaci PCE a TCE na 1,2-cis DCE a VC, a měly by již být 

v kolektoru měřitelné koncentrace ethylenu. Další průběh testu závisí na množství ClU vázaných na 

horninové prostředí. Pokud je pilotní test úspěšný, následuje zpracování projektu na dosanování 

plochy v prostoru pilotního testu. Není-li nutno dále dočišťovat prostor pilotního testu, jsou poznatky 

použity při případném dočištění dalších kontaminovaných míst na zájmové lokalitě.  

 

Pilotní test reduktivní dehalogenace na naší zájmové lokalitě byl naplánován v prostoru ohniska 

kontaminace a zaujímal plochu cca 75x25 m. Předpokládaný objem kontaminované podzemní vody 

v prostoru pilotního testu byl 1125 m
3
 (plocha 75x25 m o mocnosti 4 m, porozita 0,15). Doporučená 

koncentrace snadno rozložitelných organických látek v kontaminované oblasti (0,5 g/l v podzemní 

vodě) by dle výpočtu měla být zajištěna aplikací 11,5 m
3
 syrovátky. Skutečná spotřeba substrátu pro 

vytvoření redukčních podmínek je však dle praktických zkušeností nižší. Proto jsme navrhli aplikaci 

jednotlivých dávek po 8 m
3
. Předpokládaná doba setrvání jedné dávky organických látek ve zvodni je 

jeden až dva měsíce. Tato doba vychází z výsledků získaných na předchozích lokalitách. Skutečné

 

aplikované množství organického substrátu a interval aplikace byly řízeny podle aktuálních výsledků 

monitoringu CHSKCr podzemní vody a postupu rozkladu ClU.  

 

Celkem bylo naplánováno zasáknout do horninového prostředí 40 m
3
 syrovátky v pěti dávkách, 

s intervalem 2,5 měsíce. Aby se snížilo riziko kolmatace vrtů, byly na závěr aplikace syrovátky do 

každého vrtu infiltrovány 2 m
3
 čisté vody. K aplikaci byly určeny stávající hydrogeologické vrty 

HV-26, HV-12, HV-13 a HJ-108A, u kterých obsah ClU dlouhodobě přesahoval cílový limit sanace 

1000 µg/l sumy chlorovaných ethylenů (PCE,TCE,DCE) v podzemní vodě. Další tři vrty v prostoru 

pilotního testu s podlimitním výskytem ClU v podzemní vodě – HV-14, HV-28 a HV-29 byly 

zařazeny do sledování jako monitorovací vrty. Situace zájmové lokality na počátku pilotního testu je 

znázorněna na obr.1. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Situace zájmové lokality na počátku pilotního testu 



 

Průběh pilotního testu byl sledován terénním měřením hydrochemických parametrů – hladina 

podzemní vody, vodivost, redox-potenciál, teplota, obsah rozpuštěného kyslíku a pH. Pomocí 

přenosného analyzátoru plynů Ecoprobe 5 byly měřeny v atmosféře vrtu (0,5 m nad hladinou 

podzemní vody) obsahy kyslíku, methanu, oxidu uhličitého, PID detekce (odezva úměrná obsahu ClU) 

a IR detekce (odezva úměrná obsahu methanu a dalších organických látek).  

 

Ve vzorcích podzemní vody byly při dynamických odběrech v laboratoři stanovovány následující 

parametry: 

- chloroethyleny (PCE, TCE, izomery DCE, VC) 

- ethylen, etan, metan 

- vybrané parametry ÚCHR (NH3+NH4
+
 , NO2

-
, NO3

-
, SO4

2-
, H2S+S

2-
, Fe, Mn, K, Pcelkový) 

- obsah organických látek (CHSKCr), odpovídající obsahu syrovátky a jejích degradačních produktů 

 

Během pilotního testu byly pro sledování metagenomickou analýzou vybrány vrty HJ-26 (ohnisko 

kontaminace) a HJ-29 (vrt s nejnižším obsahem kontaminace se striktně aerobním prostředím).  

 

4. Realizace pilotního testu  
 
Tabulka 1   Harmonogram pilotního testu  

 

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

aktivita 
úvodní 

monitoring 

aplikace 40 m
3
 syrovátky v pěti alikvótních 

dávkách po 2,5 měsících 
postaplikační monitoring 

 
Aplikační vrty: HV-12, HV-13,HV-26, HJ-108A; Monitorovací vrty: HV-14, HV-28, HV-29  

Pilotní test trval celkem 17 měsíců, orientační harmonogram je uveden v tabulce č. 1. Úvodní 

monitoring (zhodnocení stavu zájmové lokality před aplikací syrovátky) proběhl dvoukolově, 

s odstupem tří týdnů před první aplikací syrovátky. Během následujících osmi měsíců byla syrovátka 

aplikována do čtyř aplikačních vrtů v pěti dávkách, celkem 40 m
3
. Dávkování syrovátky do 

jednotlivých vrtů bylo operativně určováno vždy při každé aplikaci na základě aktuálních výsledků 

laboratorních analýz. Kompletní laboratorní analýzy byly prováděny jednou za 4 měsíce. Úbytek 

syrovátky, změny hydrochemických parametrů a změny kvality atmosféry ve vrtech byly sledovány 

s dvouměsíčním odstupem. Po ukončení aplikace plánovaného množství syrovátky následoval po 

sedm měsíců postaplikační monitoring. Během pilotního testu byly odebírány vzorky pro 

metagenomickou analýzy z vrtů HV-26 a HV-29. 

 

4.1 Stav před aplikací syrovátky 

Na počátku testu byla ve všech sedmi vrtech zájmového území potvrzena přítomnost degradačního 

produktu cis1,2-DCE a ve dvou vrtech v ohnisku kontaminace (HJ-13 a HJ-26) dokonce i přítomnost 

VC. To potvrdilo přítomnost autochtonní mikroflóry schopné biodegradace chlorovaných ethylenů až 

na VC. U žádného ze sledovaných vrtů však nebyl indikován koncový meziprodukt reduktivní 

dehalogenace ethylen, tj. přirozenou cestou bez vnějšího zásahu (= atenuačními procesy) na této 

lokalitě nemůže být reduktivní dehalogenace úspěšně dokončena. V aplikačních vrtech byly před 

aplikací syrovátky zjištěny počáteční koncentrace sumy ClU v rozmezí 1400-6400 μg/l. Primární 

kontaminací byl PCE, eventuálně směs PCE a TCE. 

 

Podzemní voda byla acidobazicky neutrální, s vyšší mineralizací, v aerobních podmínkách (mimo HJ-

26), s nízkým obsahem organických látek (hodnota CHSKCr). Měření plynné atmosféry ve vrtech 

potvrdilo významnou mikrobiální aktivitu (vyšší obsah CO2, snížený obsah O2). Pro úspěšnou 

reduktivní dehalogenaci bylo nutné zajistit anaerobní prostředí a vysoký obsah organických látek 

aplikací vhodného organického substrátu, v našem případě syrovátky. 

 



4.2 Změny v koncentraci kontaminantů a kvality podzemní vody během aplikace syrovátky  

Aplikace syrovátky probíhala bez problémů gravitačně. Hltnost vrtů byla dostatečná a nedocházelo 

k úniku substrátu mimo aplikační vrty. Již po 4 měsících fungování bioreaktoru in-situ a druhé 

aplikaci syrovátky, byla většina původní kontaminace (PCE a TCE) v ohnisku transformována na 1,2-

cisDCE a ve všech aplikačních vrtech byla zjištěna i přítomnost VC (15-3310 μg/l). Ethylen byl 

indikován ve dvou aplikačních vrtech a potvrdil důležitou přeměnu VC na netoxický koncový produkt 

a kvalitní fungování celého biodegradačního systému. Po dalších dávkách syrovátky byl ethylen 

zaznamenán ve všech vrtech v původním ohnisku kontaminace. Aplikace syrovátky byla dle projektu 

ukončena pátou dávkou po osmi měsících od první aplikace. 

 

Z hlediska hydrochemického se acidobazická reakce podzemní vody v bioreaktoru pohybovala cca od 

pH 5,0 do 6,5. Významně stoupla hodnota vodivosti (a tedy obsah rozpuštěných látek). Až čtyřnásobně 

vzrostl obsah draslíku a amonných iontů, hodnoty CHSKCr dočasně přesahovaly až 2000 mg/l. 

Koncentrace rozpuštěného kyslíku klesla na nulu a oxidačně redukční potenciál odpovídal 

anaerobnímu prostředí, byl zjištěn úbytek síranů a jejich transformace na sulfan a sulfidy, významná 

produkce methanu (až 10 % v plynné atmosféře vrtů) a oxidu uhličitého (až 22 % v plynné atmosféře 

vrtů). Podzemní voda zapáchala, což je nepříjemný průvodní jev anaerobních procesů. Anaerobní 

reaktor in-situ fungoval výborně podle teoretických předpokladů. Chemická analýza použité syrovátky 

je uvedena v tabulce č. 2.  
Tabulka č. 2   Chemická analýza syrovátky 

 

CHSK-Cr mg/l 78000 

dusičnany mg/l <7,00 

dusitany mg/l 0,021 

chloridy mg/l 1000 

Pcelk mg/l 1700 

hydrouhličitany mg/l 0 

sírany mg/l 93 

fluoridy mg/l <1,00 

vápník mg/l 1400 

hořčík mg/l 90 

sodík mg/l 350 

draslík mg/l 1600 

železo mg/l 0,11 

mangan mg/l 0,014 

amonné ionty mg/l 220 

pH - 4,37 

konduktivita μS/cm 8800 

 

4.3 Postaplikační monitoring 

Postaplikační monitoring zahrnuje období sedmi měsíců od ukončení poslední aplikace syrovátky. 

V tomto období postupně klesala koncentrace původních kontaminantů PCE a TCE (v ohnisku až na 

méně než 3 μg/l) i koncentrace 1,2-cisDCE (až na 3-315 μg/l v ohnisku). Všechny vrty v prostoru 

pilotního testu, v době jeho ukončení splnily sanační limit sumy ClU (PCE,TCE,DCE) menší než 

1000 μg/l. Úplná transformace 1,2- cisDCE a VC na netoxický ethylen v době ukončení pilotního 

testu ještě dobíhala. U dvou vrtů - HJ-26 a HJ-14 - byla koncová koncentrace VC 185 μg/l resp. 

120 μg/l. To, že se jedná o nedokončenou transformaci, potvrzuje klesající trend koncentrací VC 

u všech vrtů v době postsanačního monitoringu a stále vysoká produkce koncových produktů 

dehalogenace ClU ethylenu a ethanu. Ethan se začal vyskytovat až po ukončení aplikace syrovátky 

a reprezentuje zapojení další (abiotické) degradační cesty chlorovaných ethylenů v našem in-situ 

bioreaktoru. Koncentrace ethylenu v aplikačních vrtech v podzemní vodě v době ukončení pilotního 

testu se pohybovala v rozmezí 16-310 μg/l, koncentrace ethanu 23-190 μg/l. Z monitorovacích vrtů 

nebyl prakticky vůbec ovlivněn vrt HJ-28. Bylo zaznamenáno pouze občasné mírné zvýšení CHSKCr, 

ale žádný výskyt VC ani ethylenu či ethanu. Hodnota sumy ClU u tohot vrtu oproti červenci 2008 byla 

na konci testu o 17 % vyšší, dominantním kontaminantem zůstal PCE. U vrtu HJ-29 došlo k zvýšení 

sumy ClU oproti začátku testu z 80 μg/l na 530 μg/l, dominantním kontaminantem zůstal PCE, výskyt 



VC ethanu či ethylenu nebyl zaznamenán. V tomto případě mohlo dojít k částečnému odtlačení 

kontaminace z prostoru vrtů HJ-12 a HJ-13 při aplikaci syrovátky směrem k vrtu HJ-29. Třetí 

monitorovací vrt - HJ-14 - byl ke konci pilotního testu významně ovlivněn reduktivní dehalogenací. 

Původní hodnota sumy ClU 940 μg/l klesla na 350 μg/l, dominantním ClU se stal cis1,2-DCE. Byla 

zde zjištěna i vysoká koncentrace VC a ethylenu – transformace ClU zde ještě nebyla dokončena. 

Podzemní voda v ohnisku se ke konci testu postupně vracela k původním přirozeným podmínkám – 

pH 6,5-6,7, postupně narůstal obsah rozpuštěného kyslíku, klesly hodnoty vodivosti, CHSKCr, 

koncentrace draslíku a amonných iontů. Anaerobní charakter podzemní vody přetrvával, i když už se 

v podzemní vodě začaly objevovat sírany a klesl obsah methanu v plynné atmosféře vrtů.  

 

4.4 Závěr 

 Pilotní test reduktivní dehalogenace chlorovaných ethylenů in-situ na zájmové lokalitě byl 

úspěšný. Došlo k úplné transformaci původních kontaminantů PCE a TCE, přes meziprodukty 1,2-

cis DCE a VC až na koncové netoxické produkty ethylen a ethan. Z hlediska sanačního limitu, 

v době ukončení pilotního testu všechny vrty vyhovovaly požadované hodnotě sumy ClU (PCE, 

TCE, DCE) nižší než 1000 μg/l. U aplikačních vrtů, v původním ohnisku, byla koncentrace 

původních kontaminantů PCE a TCE dokonce nižší než 3 μg/l. 

 V době ukončení pilotního testu však ještě nebyla transformace 1,2-cis DCE a VC na ethylen, 

ethan a oxid uhličitý v prostoru ohniska ukončena. Byla doporučena kontrola stavu podzemní 

vody a v případě zjištění zastavení degradačního procesu, byla navržena aplikace další dávky 

syrovátky. 

 V době ukončení pilotního testu již byl patrný trend návratu kvality podzemní vody k původním 

podmínkám horninového prostředí. 

 Metodu lze na této lokalitě doporučit jako perspektivní sanační metodu. Průběh reduktivní 

dehalogenace in-situ je však třeba pečlivě sledovat a řídit optimální dávkování syrovátky tak, aby 

došlo až na přeměnu toxického VC na netoxické koncové produkty ethylen a ethan. 

 

5. Stav lokality devět měsíců po ukončení pilotního testu a další postup 

Devět měsíců po ukončení pilotního testu je zřejmé, že v horní části kontaminačního mraku (na 

přítoku podzemní vody do zájmového území) v okolí vrtu HV-12 je transformace ClU ukončena, VC 

vymizel, podzemní voda stabilně vyhovuje cílovému limitu. Ve vrtech v původním ohnisku (HV-13, 

HV-26 a HV-108 A) bioreaktor in-situ stále běží, VC je průběžně transformován na ethylen a ethan, 

nicméně proces reduktivní dehalogenace se zpomaluje vlivem nedostatku substrátu. Zároveň u těchto 

vrtů dochází i k nárůstu původní kontaminace ClU. Neočekávaná situace je v okolí vrtu HV-29, ve 

kterém byla zjištěna koncentrace ClU překračující 2x cílový limit. Je možné, že při zasakování 

syrovátky došlo k odtlačení kontaminačního mraku směrem k tomuto vrtu. Překvapivé však je, že se 

v tomto vrtu neobjevily zvýšené indikátory prokazující přítomnost syrovátky – zvýšená koncentrace 

draslíku, redukční prostředí, zvýšená hodnota CHSKCr. Další možností je přítok kontaminace z jiného 

zdroje. Tato skutečnost bude ověřena stopovací zkouškou z vrtu HV-12. V současné době je 

připraveno dočištění prostoru pilotního testu další aplikací syrovátky do vrtů HV-13, HV-14, HV-26, 

HV-29 a HV-108A. Zvláštní pozornost bude věnována okolí vrtu HV-29. Vývoj transformace ClU, 

změny koncentrace substrátu během pilotního testu a po jeho ukončení jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Zároveň pokračuje sledování vrtů HV-26 a HV-29 pro účely metagenomické analýzy. 

Metagenomická analýza je financována v rámci projektu MŠMT: METAGENOM (č. 2B08031). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 3   Vývoj transformace ClU a koncentrace substrátu během pilotního testu a po jeho ukončení 

 
datum odběru stav před aplikací syrovátky 

objekt jednotka HV-12 HV-13 HV-14 HV-26 HV-28 HV-29 HV-108A 

vinylchlorid µg/l <4,00 17,00 <4,00 22,00 <4,00 <4,00 <4,00 

1,1-dichlorethylen µg/l <1,00 10,60 <1,00 8,70 <1,00 <1,00 1,40 

trans-1,2-dichlorethylen µg/l 170,70 15,00 1,20 7,75 2,30 21,00 3,70 

cis-1,2-dichlorethylen µg/l 86,50 4 350,00 465,00 415,00 46,00 29,50 1 300,00 

trichlorethylen µg/l 20,50 805,00 31,00 4 250,00 67,50 3,40 99,00 

tetrachlorethylen µg/l 1 100,00 1 235,00 445,00 19,70 170,00 31,00 580,00 

suma ClU (DCE, TCE, PCE) µg/l 1 376,70 6 415,60 941,20 4 701,15 284,80 83,90 1 984,10 

methan µg/l <5 <5 <5 94 290 380 <5 

ethan µg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

ethylen µg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

CHSK-Cr mg/l <5 8 18 <5 <5 7 17 

 
datum odběru stav 3 měsíce po ukončení aplikace syrovátky 

objekt jednotka HV-12 HV-13 HV-14 HV-26 HV-28 HV-29 HV-108A 

vinylchlorid µg/l 49,10 30,30 62,40 400,00 <4 <4 89,30 

1,1-dichlorethylen µg/l <1 <1 <1 4,34 <1 <1 <1 

trans-1,2-dichlorethylen µg/l <1 1,70 5,20 19,10 <1 <1 <1 

cis-1,2-dichlorethylen µg/l 188,00 94,20 124,00 3 740,00 112,00 112,00 96,60 

trichlorethylen µg/l 2,61 0,89 2,84 <0,5 96,40 11,30 2,76 

tetrachlorethylen µg/l 0,73 7,78 4,86 <0,6 241,00 561,00 <0,5 

suma ClU (DCE, TCE, PCE) µg/l 191,34 102,87 131,70 3 740,00 449,40 684,30 99,36 

methan µg/l 21000 12000 2400 14000 <5 <5 14000 

ethan µg/l 22 9 <5 <5 <5 <5 72 

ethylen µg/l 64 620 120 110 <5 <5 77 

CHSK-Cr mg/l 469 229 79 57 8 16 84 

  

 
datum odběru stav při ukončení pilotního testu 

objekt jednotka HV-12 HV-13 HV-14 HV-26 HV-28 HV-29 HV-108A 

vinylchlorid µg/l 5,10 <4 120,00 185,00 <4 <4 8,20 

1,1-dichlorethylen µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

trans-1,2-dichlorethylen µg/l <1 <1 6,50 8,20 1,60 <1 <1 

cis-1,2-dichlorethylen µg/l 38,60 3,20 315,00 200,00 75,60 65,50 10,40 

trichlorethylen µg/l <0,5 0,80 30,60 <0,5 92,00 10,40 3,01 

tetrachlorethylen µg/l 0,85 1,61 1,90 <0,5 195,00 456,00 <0,5 

suma ClU (DCE, TCE, PCE) µg/l 39,45 5,61 347,50 200,00 362,60 531,90 13,41 

methan µg/l 17000 4700 1200 7800 54 23 2000 

ethan µg/l 190 180 <5 42 <5 <5 23 

ethylen µg/l 75 310 88 290 <5 <5 16 

CHSK-Cr mg/l 80 26 34 26 <5 17 64 

 
datum odběru stav 9 měsíců po ukončení pilotního testu 

objekt jednotka HV-12 HV-13 HV-14 HV-26 HV-28 HV-29 HV-108A 

vinylchlorid µg/l <4 202,00 6,70 168,00 <4 <4 55,35 

1,1-dichlorethylen µg/l <1 <1 <1 1,11 <1 <1 0,57 

trans-1,2-dichlorethylen µg/l 2,30 1,25 0,90 6,30 <1 2,30 4,00 

cis-1,2-dichlorethylen µg/l 6,50 279,00 69,00 875,00 44,95 186,50 643,00 

trichlorethylen µg/l 3,56 1,30 10,60 26,10 43,60 19,40 20,95 

tetrachlorethylen µg/l 259,00 0,83 13,20 0,84 197,50 1 670,00 442,50 

suma ClU (DCE, TCE, PCE) µg/l 271,36 282,38 93,70 908,24 286,05 1 878,20 1 110,45 

methan µg/l <5 6600 3200 39 <5 <5 92 

ethan µg/l <5 50 79 <5 <5 <5 7 

ethylen µg/l <5 130 230 7 <5 <5 15 

CHSK-Cr mg/l 10 24 40 15 11 16 25 

 


