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 v intraviláne mesta Púchov
 rušňové depo využívané dlhodobo už od polovici minulého storočia
 činnosť v depe bola ukončená v 90. rokoch, odkedy bol priestor nevyužívaný
 v depe boli vykonávané kontroly technického stavu, údržba a opravy rušňov...

súčasnosť

90. roky

 primárne zdroje znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody (nakladanie s PHM):

tankovanie PHM

podzemné nádrže PHM

stáčanie PHM

čerpanie PHM

Staršie prieskumné práce (r. 2008 -2011)
 zistené znečisťujúce látky ropného pôvodu, hlavne v okolí podzemných nádrží PHM, v okolí
stáčacieho stanovišťa a opravárenskej haly (výdajného stanovišťa)
 vykonaná prvotná analýza rizika a navrhnutý rámcový postup prác pri sanácii
 lokalita zaregistrovaná v informačnom systéme EZ ako potvrdená EZ
Situácia prieskumných diel
realizovaných v r. 2008 – 2011

Mapa znečistenia podzemnej vody
(Auxt a kol., 2008 - 2011)

Plošné modelové rozšírenie
kontaminácie po 10 rokoch od začiatku
pôsobenia zdroja znečistenia
(Vrana a kol., 2008 - 2011)

Geofyzikálne merania
Geofyzikálne merania metódou odporovej tomografie (MES, „multikábel“)



upresnenie geologickej stavby na danej lokalite
vymapovanie podzemných objektov a inžinierskych sietí

geofyzikálne profily
MES
Geofyzikálne merania vo vrte (karotáž, kamera)




upresnenie hĺbkovej úrovne
prítoku podzemných vôd do
vrtov
preverenie funkčnosti starších
vrtov
objasnenie technického stavu
vrtu

Atmogeochemické merania



zistenie kvality pôdneho vzduchu
mapovanie vyparovania prchavých uhľovodíkov

Atmogeochemické merania prenosným analyzátorom pôdneho vzduchu
– priame zistenie prítomnosti prchavých znečisťujúcich látok a ropných
uhľovodíkov

Odber vzoriek pôdneho vzduchu
– zachytenie prchavých organických látok ručným nasávacím zariadením, sorpčnými trubičkami a následná
analýza plynovo-chromatografickou metódou (stanovenie BTEX) v akreditovanom laboratóriu

Vrtné práce, odbery vzoriek, terénne merania...
– vŕtanie
hydrogeologických vrtov

– razenie mapovacích
vrtov
– ručné sondy do 2 m p.t.

– odber vzoriek podzemných, povrchových vôd a zemín, stav. konštr.

Hydrodynamické skúšky, stopovacie skúšky
– realizácia hydrodynamickej skúšky

– stopovacie skúšky: aplikácia
soľného roztoku do sýtiaceho
vrtu

– priebeh hydrodynamickej skúšky

– vyhodnotenie stopovacej skúšky

– stopovacie skúšky:
získavanie údajov
snímačom vodivosti z –
pozorovacieho vrtu

Režimové merania


meranie hladiny podzemných, povrchových vôd a
zrážok

– vývoj úrovní hladín v pozorovaných vrtoch a v rieke Váh
(25.4.2018 – 7.1.2019)

– mapa hydroizohýps a smeru prúdenia podzemných vôd

– porovnanie vývoja úrovne hladiny podzemnej vody a
vývoja denných úhrnov zrážok

Laboratórne analýzy a výsledky
 potvrdené závažné znečistenie zemín v pásme nasýtenia a podzemnej vody zistené v okolí
podzemných nádrží PHM, čerpacej stanice, stáčacieho a výdajného priestoru
 dominantnými znečisťujúcimi látkami sú látky ropného pôvodu (NEL IR, NEL UV a NEL GC)
 doznievajúce znečistenie alifatickými chlórovanými uhľovodíkmi (1,1-dichlóretén a vinylchlorid) s
nižšími koncentračnými hodnotami

 znečistenie v pásme prevzdušnenia bolo indikované aj zvýšenými hodnotami celkových a prchavých
uhľovodíkov v pôdnom vzduchu

– mapa znečistenia zemín v pásme nasýtenia
látkami ropného pôvodu

– mapa znečistenia podzemných vôd
vinylchloridom

– koncentrácie celkových
uhľovodíkov v pôdnom vzduchu

Aktualizovaná analýza rizika
 potvrdené prítomné environmentálne riziko z dôvodu šírenia sa znečisťujúcich látok
rozpustených v podzemnej vode
 zdravotné riziko nie je prítomné
 riziko vo vzťahu k povrchovým vodám nebolo preukázané
 aktualizovaná analýza rizika potvrdila potrebu realizovať sanáciu environmentálnej záťaže
 boli aktualizované cieľové hodnoty (koncentrácie) sanácie
Situačný model lokality – lokalizácia všetkých možných príjemcov rizík

Sanácia environmentálnej záťaže – prípravné práce
 eliminácia primárnych zdrojov znečistenia (asanácia nadzemných a podzemných objektov)
 inštalácia potrubných rozvodov a elektrických vedení a dovoz a inštalácia sanačných
technológií
 skúšobná prevádzka sanácie – optimalizácia množstva čerpanej vody a vzduchu, účinnosť
čistenia vody a dávkovanie roztokov
– asanácia podzemných nádrží PHM (3 x kovová nádrž a 50 – 70 m 3)

Sanácia zemín ex

situ

– odstránenie znečistenia pod podzemnými nádržami PHM
a v ich okolí
– odvoz na dekontaminačnú
plochu

– pod stáčacou šachtou

– pod výdajným kioskom

Sanácia zemín a podzemných vôd in

situ

Zeminy
Venting (vákuová extrakcia) – sieť extrakčných prvkov, nasávajúcich pôdny vzduch z pásma
prevzdušnenia
Vymývanie zemín – kombinácia 2 metód: prania zemín povrchovo aktívnou látkou a biotransformácia
enzýmami
Biodegradácia – podporovaná prirodzená atenuácia zemín biostimuláciou autochtónnych
mikroorganizmov – prídavkom živín podporujúcich vývoj a expresiu degradačnej schopnosti
mikroorganizmov

Podzemné vody
Čerpanie a čistenie – čerpanie podzemných vôd z vrtov za pomoci čerpacích a infiltračných vrtov a
ich čistenie v 2 sanačných jednotkách (zásobné a miešacie nádrže, filtračná jednotka na čistenie
čerpanej vody (fibroil + aktívne uhlie), meracie zariadenia, čerpadlá...)
Airsparging (v kombinácii s metódou ventingu) – vháňanie vzduchu do znečistenej podzemnej vody
(vytláčanie ľahko prchavých uhľovodíkov a uvoľňovanie kyslíka, ktorý môže byť využitý v procese
biodegradácie)
Bioaugmentácia – pridávanie exogénnych organizmov s požadovanými katabolickými schopnosťami
do znečisteného prostredia za účelom zvýšenia degradácie cielenej znečisťujúcej látky

Posanačné monitorovanie
 deklarácia úspešnosti aplikovaných sanačných postupov

 sledovanie kvality podzemnej vody, odbery vzoriek vôd periodicky – kvartálne
po dobu 24 mesiacov z niekoľkých monitorovacích vrtov
 zdokumentovanie stavu pôdneho vzduchu
 vyhodnotenie záverečnou správou

Ďakujem za pozornosť
Adam Lichý
ENVIGEO a.s.
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