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ĮVADAS  
 

Ţemės gelmės - ypatinga aplinkos dalis. Oro, paviršinio vandens teršimą ţmogus pastebi ir 

pajunta greit. Tuo tarpu ţemės gelmių teršimas vyksta "slapčia", nematomai, todėl didţiajai daliai 

visuomenės ši ekologinė problema nesuprantama. Priešingai. Ilgą laiką buvo manoma, jog 

ekologines problemas galima išspręsti teršalus paslėpus po ţeme. Matyt, kaip tik ši samprata 

daugiausia lėmė, jog šiandien ţemės gelmių tarša įgauna regioninį pobūdį ir tampa viena iš 

aktualiausių ekologinių problemų, grasinanti pakenkti gyvybiniams visuomenės interesams. 

Kodėl gi nevalia teršti ţemės gelmių? Kuo tai gresia ţmogui? Pagrindinė prieţastis - tai 

ţemės gelmėse slūgsantis gėlas vanduo. Mūsų šalis geria ir buityje naudoja išimtinai tik poţeminį 

vandenį. Tai bene svarbiausias Lietuvos ţemės gelmių turtas, be kurio Lietuvos ūkį ir visuomenės 

gyvenimą būtų sunku įsivaizduoti. 

Praeities pakeisti neįmanoma, vienintelė šiai dienai išeitis – rasti kiekvienai uţterštai 

teritorijai kaip įmanoma priimtinesnį kainos ir kokybės poţiūriu tvarkymo metodą ir stengtis 

pašalinti arba apriboti taršą. Uţterštų grunto ir poţeminio vandens sluoksnių sanavimui naudojama 

daug būdų, tačiau kiekvieno jų galimybės yra ribotos ir priklauso nuo objektyvių ir subjektyvių 

faktorių. Pagrindiniai objektyvūs faktoriai yra uţteršimo gylis, plotas, uţterštos terpės geologinės 

sąlygos ir teršalo fizinis būvis. Subjektyvūs veiksniai - reglamentuojami valymo reikalavimai ir 

finansiniai ištekliai. Ypač svarbus rodiklis pasirenkant vieną ar kitą uţterštos teritorijos sanavimo 

metodą yra sanavimo darbų kaina – pasaulinėje praktikoje, nustatant sanavimo metodo prioritetą 

daţniausiai laikomasi, taip vadinamos „cost effective“ (sąnaudų efektyvumas) sąlygos.  

Šio darbo tikslas - apţvelgti pagrindinius įvairiomis skirtingomis cheminėmis medţiagomis 

uţterštų teritorijų valymo metodus ir strategijas. Šiuo darbu neįmanoma apţvelgti visų valymo 

metodų, čia pateikti tik tie, kurie daţniausiai naudojami pasaulyje ir tinkami naudoti Lietuvos 

sąlygoms. Šis darbas turėtų būti naudingas specialistams, vertinantiems uţterštų teritorijų poveikį ir 

teikiantiems rekomendacijas dėl jų sutvarkymo ar priimantiems sprendimus dėl atliktų valymo 

darbų kokybės.   

 

1 Skyrius: UŢTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMO STRATEGIJOS 
 

Šiame skyriuje pateikiama trumpa apţvalga apie galimas uţterštų teritorijų tvarkymo 

strategijas. „Uţterštos teritorijos tvarkymas“ (sanavimas) turi skirtingas reikšmes skirtingose 

situacijose. Šiame darbe naudojamas „Uţterštos teritorijos tvarkymas“ apibrėţiamas kaip uţteršto 

poţemio būklės gerinimas. Tai reiškia tam tikro kiekio teršalų pašalinimą iš dirvoţemio/grunto ar 

poţeminio vandens. Neretais atvejais teršalai nėra pilnai išvalomi, tačiau yra sustabdomas jų 
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plitimas. Dėl to į terminą „Uţterštos teritorijos tvarkymas“ reikia ţiūrėti plačiau nei tiesiog 

išvalymas. Poţeminės aplinkos sanavimą, pagal uţteršimo nukenksminimo principus galima skirti į 

du tipus: a) uţterštos terpės valymą, t.y. teršalų pašalinimą ir b) uţterštos terpės atskyrimą nuo 

aplinkos arba apribojimą, tai – priešfiltracinės sienelės grunte, teršalų konsolidacija, hidraulinės 

uţtvaros, drenos ir kt.  

Uţteršimo valymo būdų taip pat yra labai daug ir praktikoje jie pagal valomos terpės buvimo 

vietą ir teršalų pašalinimo būdą klasifikuojami į dvi grupes: in-situ – valymą natūralaus slūgsojimo 

vietoje ir ex-situ – iškastos terpės valymą specialiose vietose.  

Pagal teršalų pašalinimo iš uţterštos terpės būdą jie skirstomi į: fizikinius, cheminius, 

biologinius ir kompleksinius ( ir įvairias aukščiau paminėtų metodų kombinacijas).  

Fiziniai metodai – tai teršiančios medţiagos fizinis ištraukimas iš uţterštos terpės. Tokie 

metodai daţniausiai naudojami stipriai uţterštų teritorijų valymo pradiniame etape skystos naftos 

produktų fazės ištraukimui. Plačiausiai pasaulyje naudojami hidrodinaminio ir vakuuminio 

išsiurbimo metodai. Vakuuminis metodas naudojamas maţai laidaus grunto valymui. Valant šiuo 

metodu į ţemės sluoksnius pritraukiamas papildomas kiekis oro, kuris suaktyvina natūralių 

mikroorganizmų veiklą ir teršalų destrukcijos procesus, todėl šį metodą galima laikyti 

kompleksiniu. Hidrodinaminis metodas efektyvus kuomet naftos produktais įsotinto grunto 

filtracijos koeficientas yra ne maţesnis kaip 1-3 m/para. Abu metodai yra įdiegti Lietuvoje. Fizinių 

metodų atmaina dar yra terminiai metodai, kurie paremti teršalų sudeginimu arba iškaitinimu.  

Cheminiai metodai – tai teršiančių medţiagų transformavimas į maţiau pavojingus arba 

visiškai nepavojingus junginius cheminių reakcijų pagalba. Daţniausiai naudojami metodai – 

tirpalų ekstrakcija ir teršalų konsolidavimas. Atskira cheminių metodų modifikacija yra tada, kai 

cheminės medţiagos naudojamos teršalų atskyrimo nuo kietos terpės palengvinimui. Daţniausiai 

šiam reikalui naudojamos paviršiaus aktyvios medţiagos. Metodo trūkumas yra tas, kad valoma 

terpė daţnai uţteršiama antriniais junginiais. Šie metodai Lietuvoje nenaudoti.  

Biologiniai metodai – tai teršalų destrukcija arba transformacija įvedant naujus arba 

aktyvinant natūraliai egzistuojančius mikroorganizmus. Šie metodai naudojami santykinai maţai 

uţterštos terpės valymui, kai reikalinga pasiekti aukštą išvalymo lygį. Reikiamam mikroorganizmų 

aktyvumui uţtikrinti valomoje terpėje būtina palaikyti optimalų deguoninį, temperatūrinį bei 

mitybinį terpės ręţimą (V. Juodkazis, A. Marcinonis, 2008).   

 

1.1  Uţterštų teritorijų ir taršos tipai 
 

Uţterštos teritorijos teritorijų tvarkymo kontekste yra charakterizuojamos pagal vykdytą 

potencialiai pavojingą aplinkai ūkinę veiklą. Uţterštos teritorijos gali būti labai didelės, siekiančios 
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keletą šimtų hektarų arba labai maţos, vos keleto dešimčių kvadratinių metrų. Uţterštoje teritorijoje 

gali būti uţterštas dirvoţemis, poţeminis vanduo, kurio plotas gali būti didesnis nei tyrimo ar ūkio 

subjekto ribos, gali būti skystos ar kietos (tirštos) cheminės medţiagos ant ţemės paviršiaus arba 

poţemyje, dirvoţemio porose susikaupę garai, uţteršti gilesni grunto sluoksniai, nuosėdos, dumblas 

ir kt. Kiekviena teritorija iš esmės yra truputį kitokia. Tai daro kiekvieną teritoriją labai įdomią 

tyrimams, bet labai sudėtingą sutvarkymui. Kiekvienos teritorijos tvarkymo projektas yra skirtingas 

ir turi unikalų sprendimą.  

Šiame darbe naudojamas terminas „Uţteršta teritorija“ yra atskira teritorija, kuri daţniausiai 

uţteršta vienos veiklos pasėkoje. Teritorijos uţterštumas gali priklausyti nuo vieno ar keleto 

sekančių incidentų: 

nutekėjimai iš saugojimo talpų; 

avariniai išsipylimai; 

legalūs ar nelegalūs pavojingų medţiagų išsipylimai tiesiogiai į aplinką;  

teršalų susikaupimas iš taškinių ar netaškinių išleistuvų; 

netyčinis teršalų išsipylimas iš pramoninės ar komercinės veiklos; 

apleisti pastatai ar kiti įrenginiai. 

Teršalų tipai daţniausiai charakterizuojami sekančiai:  

Organinės medţiagos (gyvulių mėšlas, buitinės atliekos, augalų šalutiniai produktai  ir kt.) 

ir maisto medţiagos, tokios, kaip kalis, fosforas, azotas (P,K,N)) – dėl jų įtakos yra suvartojamas 

deguonis, ko pasekoje vyksta pernelyg didelis dumblių ir bakterijų augimas, o taip pat patogeninių 

organizmų augimas. 

Toksinės organinės medţiagos (Polichlorintieji bifenilai (PCB), naftos angliavandeniliai, 

pesticidai (DDT, kreozotas) –šios medţiagos turi toksinį, kancerogeninį, teratogeninį, mutageninį, 

imunosupresinį ar kitą poveikį sveikatai ar kitoms gyvybės formoms.  

Sunkieji metalai (pvz. cinkas, kadmis, švinas, gyvsidabris) – tai pirminiai elementai arba jų 

komponentai, kurie turi toksinį, kancerogeninį, teratogeninį, mutageninį, imunosupresinį ar kitą 

poveikį sveikatai ar kitoms gyvybės formoms. 

Radioaktyvios medţiagos (pvz. uranas, sunkusis vanduo, radono dujos, cezis) – taip pat turi 

toksinį, kancerogeninį, teratogeninį, mutageninį, imunosupresinį ar kitą poveikį sveikatai ar kitoms 

gyvybės formoms, bet dar papildomai turi savybę skleisti radioaktyvią spinduliuotę (X, beta, gama).  

Indikatorinės, organoleptinės medţiagos (pvz.: siera, geleţis, natris, kalcio karbonatas arba 

kalcitas (CaCO3), kietosios dalelės) – nuo šių medţiagų priklauso vandens skonis, kvapas, 

kietumas, nuosėdos vamzdynuose, valymo įrenginiuose ir pan.  
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Tipinis uţterštų teritorijų sąrašas: 

• Energetikos pramonė, naftos, kuro saugyklos; 

• Metalų gamyba ir apdirbimas; 

• Naudingųjų iškasenų pramonė; 

• Chemijos pramonė; 

• Atliekų, nuotėkų tvarkymas; 

• Medienos apdirbimo įmonės; 

• Gaisravietės; 

• Apleisti statiniai su teršiančiomis medţiagomis; 

• Kitos veiklos rūšys (pvz. celiuliozės gamyba, tekstilės apdorojimas, kailių, odos rauginimo 

įmonės, intensyvūs paukščių arba kiaulių auginimo įrenginiai, uostai, oro uostai ir pan.). 

Uţterštos teritorijos dar gali būti skirstomos pagal uţteršimo laiką - „senumą“. Kadangi ir 

teršalai ir aplinka yra dinamiški, uţterštos teritorijos gali turėti skirtingas charakteristikas 

priklausomai nuo laiko ir teršalo pasklidimo laiko. 1.1-1.4 paveiksluose pavaizduotos tipinis 

progresas nuo neuţterštos teritorijos iki „pilnai“ uţterštos tiek lengvomis nevandeninėmis 

(LNAPL), tiek sunkiomis nevandeninėmis (DNAPL) medţiagomis.  

 

 

1.1. pav. Paviršius ir poţemis prieš uţteršimą 



 

9 

 

 

1.2. pav. Tipinis poţemio uţteršimas iš karto po teršalų išsiliejimo. Tarša tik aeracijos zonoje.  

 

 

 

1.3 pav. Tipinis „senos“ taršos scenarijus, kai teršalai yra lengvos nevandeninės medţiagos 

(LNAPL).  
 

 

1.4 pav. Tipinis „senos“ taršos scenarijus, kai teršalai yra sunkios nevandeninės medţiagos 

(DNAPL).  
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1.2 paveiksle parodytas paprasčiausias taršos scenarijus, kur skysti teršalai pateko į gruntą ir jį 

uţteršė, bet dar nepasiekė poţeminio vandens paviršiaus (prisotintos zonos). 1.3 ir 1.4 paveikslai 

iliustruoja pilną taršos scenarijų, apimantį visas poţemines sferas. Gruntas ir aeracijos ir prisotintoje 

zonose yra uţterštas, čia yra laisvas sluoksnis, esantis kapiliarinėje zonoje, o taip pat ištirpę 

vandenyje teršalai. Skirtumas tarp LNAPL ir DNAPL uţterštų teritorijų yra tas, kad LNAPL 

progrese, einant ţemyn, pasiekęs vandens paviršių plaukia, o DNAPL ir toliau skverbiasi per 

vandenį, kol pasiekia nelaidţius sluoksnius, tokius kaip molis ar kristalinės uolienos. Situacija 

tampa labai sudėtinga, jei vandensparoje yra plyšių ir į juos patenka teršalai.  

Be šių, standartinių taršos scenarijų, pavaizduotų 1.1 - 1.4 paveiksluose dar yra nemaţai ir kitų, 

nebūdingų Lietuvai, pvz. kai kristalinis pamatas yra visai arti ţemės paviršiaus todėl nėra aeracijos 

zonos. Šias uţterštas teritorijas, kol teršalai neprasiskverbė gilyn per plyšius, valyti yra ţymiai 

lengviau, tačiau jiems prasiskverbus valymas tampa itin sudėtingas.   

 

1.2  Bendros uţterštų teritorijų tvarkymo strategijos  
 

Principinių valymo metodų - strategijų yra labai nedidelis pasirinkimas, tačiau kiekvienai 

uţterštai teritorijai naudojamas specifinių valymo technikų kiekis yra ţymiai platesnis. Bendri 

sanavimo principai pavaizduoti 1.5. pav. Remiantis šia principine schema ir ataskaitoje yra šie 

skyriai: 

2.Skyrius. Grunto ir poţeminio vandens valymas in-situ 

3.Skyrius. Uţteršto poţeminio vandens išsiurbimas ir išvalymas 

4. Skyrius. Iškasto grunto valymas ex-situ 

5. Skyrius. Uţteršto oro valymas 

 
1.5. pav. Principinė uţterštų teritorijų tvarkymo schema (pagal Water Technology 

International Corp., Burlington, Ontario, 1997). 
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2 Skyrius: GRUNTO IR POŢEMINIO VANDENS VALYMAS IN-SITU 
 

In-situ valymo technologijos – tai technologijos, kurios yra naudojamos valant taršą 

natūralaus slūgsojimo vietoje neiškasant grunto ir neišsiurbiant poţeminio vandens. Šios 

technologijos gali būti naudojamos išvalyti gruntą aeracijos zonoje arba gruntą ir poţeminį vandenį 

prisotintoje zonoje.   

In-situ valymo technologijų tipai. Kaip pavaizduota 2.1 paveiksle, in-situ technologijos gali 

būti naudojamos aeracijos zonoje, prisotintoje zonoje arba ir ten ir ten. Šioje dalyje jos trumpai 

aprašomos.  

Uţterštumas poţemyje gali egzistuoti kaip laisvas produktas plaukiantis ant vandens 

paviršiaus, liekaninė tarša neprisotintoje ir prisotintoje zonose ir vandenyje ištirpusios cheminės 

medţiagos. Šioje dalyje aprašomos in-situ metodai kiekvienai sferai išvalyti, pašalinti arba apriboti 

taršą. Nors apie kiekvieną iš technologijų kalbama atskirai, jos taip pat gali būti ir daţniausiai yra 

tik kaip viena sudėtinių uţterštos teritorijos tvarkymo proceso dalių. 

 

2.1 pav. Grunto ir poţeminio vandens valymo in-situ technologijos (pagal Water Technology 

International Corp., Burlington, Ontario, 1997) 

 

In-situ valymo privalumai. Palyginant su ex-situ technologijomis, in-situ technologijos gali 

būti ţymiai pigesnės ir padaryti maţesnę ţalą valomam dirvoţemiui, gruntui ar poţeminiam 

vandeniui. Uţterštos terpės iškasimas, kas visada yra daroma valant uţterštas teritorijas ex-situ 

metodais, daţnai yra rezultatas aukštesnės valymo kainos.  
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Priešingai ex-situ valymui, in-situ technologijos gali būti naudojamos beveik nesukeliant 

ţalos valomai teritorijai. In-situ technologijos nereikalauja sunkios iškasimo technikos ir didelės 

paviršiaus teritorijos valymo įrangai ir technologinėms priemonėms įrengti. Kadangi in-situ 

valymas vyksta ten, kur yra uţteršta, taip sumaţinama neigiama įtaka aplinkai ir ţmonėms. Ir 

priešingai, iškėlus teršalus iš poţemio į paviršių padidėja rizika tiems patiems receptoriams. Dėl 

aukščiau išdėstytų prieţasčių, teisinio ar visuomeninio poţiūrio ar dėl to, kad kartais yra tiesiog 

neįmanoma iškasti, in-situ valymo technologijos gali būti vienintelės priimtinos uţterštų teritorijų 

valymo technologijos.  

In-situ valymo trūkumai. Nepaisant visų privalumų, in-situ technologijos turi techninių 

apribojimų ir kai kur, kur sąlygos yra sudėtingos, yra neefektyvios. In-situ technologijos laiko 

atţvilgiu, nėra tokios efektyvios, kaip ex-situ. Uţterštos teritorijos būklė įtakoja in-situ 

technologijos naudojimo efektyvumą. Uţterštai teritorijai būdingi faktoriai, tokie kaip maţas grunto 

pralaidumas, poţemio heterogeniškumas, teršalų išplitimas, įvairios kliūtys valymo zonoje ir 

procesų valdymo apribojimai daro in-situ valymo metodus ne tokius efektyvius.  

Maţo pralaidumo gruntas gali apsunkinti skysčių ir deguonies įterpimą į gruntą. Taip pat, 

poţemio nevienalytiškumas gali būti prieţastis nevienodo skysčių skverbimosi per skirtingus 

sluoksnius. Rezultate, maţesnio pralaidumo zonos lieka blogiau išvalytos arba visai neišvalytos.  

Teršalų pasiskirstymo savybės, tokios kaip buvimas/nebuvimas LNAPL arba DNAPL, gali 

diktuoti ar apskritai yra tinkamas in–situ valymas o taip pat kokia seka valymas turi būti atliekamas. 

Pavyzdţiui, kai yra skysti naftos produktai ant poţeminio vandens, jie yra daţniausiai išsiurbiami į 

paviršių, tačiau poţeminiame vandenyje ištirpę teršalai yra valomi in-situ. Pagal poţemio valymo 

seką, pirmiausia pašalinamas skystas naftos produktas, o ištirpę teršalai arba liekaninė tarša yra 

pašalinami tolimesnio valymo metu.  

Ţemės paviršiuje ar poţemyje esančios kliūtys gali trukdyti priėjimui prie taršos šaltinio, dėl 

šios prieţasties gali nebūti galimybės efektyviai pritaikyti in-situ technologijas.  

Labai sunku kontroliuoti in-situ vykdomus valymo procesus, kadangi sunku pasiekti taršą iš 

visų pusių, dėl šios prieţasties uţteršta terpė gali būti išvalyta nevienodai. Palyginimui, ex-situ 

technologijos neturi šio apribojimo.  

 

2.1 Grunto valymas aeracijos zonoje 
 

Liekaninė tarša aeracijos zonoje susideda iš teršalų, absorbuotų grunto dalelėse arba teršiančių 

medţiagų susikaupusių tarpuose tarp grunto dalelių. Šios zonos valymo technologijos priklauso nuo 

poţeminės sferos būklės, tokios, kaip deguonies kiekio, gebėjimo deguoniui judėti per dirvoţemį ir 

mikroorganizmų, galinčių pagreitinti taršos degradavimą, buvimo. 
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2.1.1 Vakuuminis garų ištraukimas  
 

Dar ţinomas kaip uţteršto oro iš grunto ekstrakcija, ši metodas sumaţina lakių teršalų 

koncentracijas poţemyje. Naudojant vakuuminį slėgį yra pašalinami lakūs ir pusiau lakūs teršalai iš 

dirvoţemio. Horizontalūs arba vertikalūs ventiliavimo gręţiniai įrengiami strateginėse vietose į ir 

aplink uţterštą zoną, kad sudaryti sąlygas orui iš paviršiaus patekti į poţemį. Į ištraukimo gręţinį 

nuleidţiamas siurblys, kuris sukuria vakuumą, traukia orą per poţemį ir išstumia teršalus į išsiurbtą 

orą. Oras į poţemį patenka daugiau iš paviršiaus nei per gręţinius. Tai gerai veikia, kai poţemis yra 

pakankamai laidus, leidţiantis orui laisvai judėti sistemoje. Valant į uţterštą terpę pritraukiama 

švieţio oro ir taip aktyvuojama aerobinių mikroorganizmų, skaidančių naftos produktus veikla. 

Vakuuminis metodas tinka esant laidţiam gruntui, pvz. smėlis, ţvyras ir esant taršai lakiais 

junginiais. Jei gruntai yra nepakankamai laidūs orui, kaip papildomos priemonės gali būti 

naudojamas hidraulinis ar pneumatinis įsiskverbimas (aprašyta 2.1.8 skiltyje). 

Vienas trūkumas, kad valant vakuuminiu būdu, beveik visi naftos produktai paverčiami 

garais, todėl padidėja reikalavimai ištraukiamo oro valymui. 5 Skyriuje aprašytos oro valymo 

technologijos. Kitas trūkumas – jei teritorija uţteršta skirtingo lakumo teršalais, gali būti reikalingi 

arba kiti valymo metodai arba papildomi metodai kombinuojant su vakuuminiu garų ištraukimu. 

 

2.1.2 Biovalymas 
 

Biodegradacijos eigoje, mikroorganizmai (bakterijos, grybai) suskaido organinius 

komponentus ir paverčia juos biomase, tarpiniais produktais arba galutiniais produktais, tokiais, 

kaip anglies dvideginis (CO2), metanas (CH4) ir neorganinės druskos. Pagrindinės aplinkos sąlygos, 

kurios įtakoja biodegradaciją grunte, yra pH (rūgštingumas/šarmingumas), drėgmės kiekis, 

temperatūra ir maistingųjų medţiagų koncentracija.  

Prieš įdiegiant šias technologijas, reikia ištirti uţterštos teritorijos sąlygas ir paruošti 

galimybių studijas jų taikymui. Įvertinus teritoriją nustatomi teršalų tipai ir koncentracijos, jų 

pasiskirstymas, mikroorganizmų gebančių juos skaidyti buvimas, dirvoţemio savybių tinkamumas 

biologiniam valymui ir pan. Galimybių studija nusako teršalų gebėjimą biologiškai degraduoti, 

identifikuoja tarpinius ir galutinius produktus.  

Biovalymui naudojami sekantys metodai: 

Bioventiliavimas. Panašus, tik paprastesnis variantas kaip vakuuminė ekstrakcija, 

bioventiliavimas yra daug ţadanti nauja technologija. Šio metodo principas paremtas oro 

injektavimu į sluoksnį per vienus gręţinius ir teršalo garų-oro mišinio pašalinimu per kitus, 

netoliese įrengtus gręţinius. Papildomas šio metodo teigiamas efektas – teršiančių medţiagų (naftos 

produktų) biodegradacijos skatinimas uţterštoje terpėje. Injekciniai ir ventiliaciniai gręţiniai 
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ventiliuoja poţemį. Bioventiliavimas gali būti papildomas įvedant į poţemį maistingųjų medţiagų, 

bet daţniausiai tai sudėtinga padaryti.  

Šis metodas veiksmingas esant palyginti aukštam teršalų lakumui, kai uţterštą storymę sudaro 

orui gerai laidūs gruntai – įvairaus rūpumo smėliai ir smėlingi ţvyrai, ir kai teršalai nėra pasiekę 

gruntinio vandeningojo horizonto. Įrengiant bioventiliavimo sistemą, be injekcinių – ventiliacinių 

gręţinių dar turi būti įrengiami filtrai išmetamo oro valymui.  

Šis metodas neefektyvus esant drėgnam ir maţai laidţiam gruntui. Valymo procesą taip pat 

gali lėtinti ţema temperatūra. Ypatingai sausas gruntas gali sumaţinti teršalų biodegradaciją ir tuo 

pačiu bioventiliavimo efektyvumą. Aukštai esantis (maţiau 3 m gylyje) ir svyruojantis didele 

amplitude gruntinio vandens lygis riboja ventiliavimo gręţinių plotą bei sukuria maţo grunto 

laidumo zonas. Netoli valomos teritorijos esant pastatams, reikalinga vykdyti stebėjimus pastatų 

rūsiuose arba prie pamatų bei emisijas į atmosferą ir garų koncentracijas dirvoţemyje.  

 

2.2 pav. Bioventiliavimo ir jo neigiamų pasekmių receptoriams stebėjimo schema 

 

Bioišsiurbimas. Bioišsiurbimas nauja, paţangi technologija, tinkama kai lakiais teršalais yra 

uţterštas ir gruntas ir yra laisvas naftos produktų sluoksnis ant gruntinio vandens paviršiaus. 

Įrengiamas didesnio diametro siurbiamasis vamzdis laisvo produkto pašalinimui nuo poţeminio 

vandens paviršiaus ir tuo pačiu uţteršto grunto ventiliavimui. Šis ventiliavimas panašus į 

bioventiliavimo metodą, paremtą biodegradacija ir lakių teršalų pašalinimu in-situ. Uţteršti garai, 

pasiekę paviršių, yra išmetami į tiesiogiai į atmosferą arba į oro valymo įrenginius. Plačiau šis 

metodas aprašytas 2.3.2 skiltyje.  
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2.3 pav. Bioišsiurbimo sistemos įrengimo schema (pagal AFCEE, 1994). 

 

Paviršiaus valymas. Kaip jau buvo minėta anksčiau, biovalymo tikslas yra įtakoti 

biodegradacijos procesus ir stebėti bei kontroliuoti teršalų kiekių pasikeitimus. Čia taip pat įtaką 

daro pH, dirvoţemio drėgmė, temperatūra, deguonies ir maistingųjų medţiagų koncentracijos, 

viskas, kas įtakoja teršiančių medţiagų biodegradaciją. Biodegradacijos procesų pagreitinimui gali 

būti į dirvoţemį įmaišoma maistingųjų medţiagų arba mikroorganizmų. Kai kuriais atvejais 

genetiškai modifikuoti mikroorganizmai arba aklimatizuoti organizmai taip pat gali būti naudojami 

biodegradacijos procesų paspartinimui. Tokių priemonių pridėjimas į dirvoţemį gali pakeisti 

dirvoţemio savybes sulaikyti drėgmę, padidinti jo pralaidumą orui ar aprūpinti mikroorganizmus 

papildomai anglimi. Savaime aišku, šios technologijos naudojamos tik galintiems biodegraduoti 

teršalams (pvz. daugiacikliams aromatiniams angliavandeniliams, pentachlorfenoliams ir kt.).   

 

2.1.3 Gruntų praplovimas 
 

Dirvoţemio plovimas vyksta įterpiant skysčius tam, kad atskirti arba ištirpdyti teršalus. Kaip 

matyti iš 2.4 paveikslo, paviršiuje yra įrengiama drena arba infiltracinė galerija, tam, kad plovimo 

skysčiai patektų į poţemį. Uţterštam skysčiui surinkti ir išsiurbti į paviršių valymui yra išgręţiami 

negilūs gręţinukai, į kuriuos susirenka plovimo skystis su ištirpusiais teršalais. Plovimo skysčiai, 

juos išvalius nuo teršalų, gali būti panaudojami dar kartą. Dėl didelio skysčių, kurie tinkami 
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plovimui pasirinkimo (vanduo, natrio hidroksidas (soda), alkoholis ar pan.), ši technologija gali būti 

taikoma ir organiniams ir neorganiniams teršalams iš gruntų valyti. Technologija gerai veikia gero 

laidumo gruntuose, ir „išplautam“ gruntui gali nebereikėti tolesnio valymo. Kaina labai varijuoja, 

priklausomai nuo naudojamo plovimo skysčio.  

Vienas šios technologijos trūkumas yra tas, kad reikia grieţtai kontroliuoti, kad teršalai su 

plovimo skysčiu nenumigruotų į šalį nuo uţterštos teritorijos ir neuţterštų poţeminio ar paviršinio 

vandens. Taip pat gruntų nevienalytiškumas ir blogas pralaidumas gali būti prieţastimi nenaudoti 

šios technologijos. Nepaisant visų privalumų, įvedimas toksinių plovimo medţiagų į poţemį kelia 

baimę daugumai potencialių naudotojų dėl to, kaip plovimo tirpalai gali pakeisti fizinę ir cheminę 

dirvoţemio būklę.   

 

2.4 pav. Gruntų praplovimo sistemos įrengimo schema (pagal Water Technology International 

Corp., Burlington, Ontario, 1997) 

 

2.1.4 Terminis apdorojimas 
 

Terminis apdorojimas in-situ naudojamas teršalų poţemyje atskyrimui, išlaisvinimui iš grunto 

ir sumaţinimui jų mobilumo bei sustabdymui tolimesnės jų migracijos aplinkoje. Tokiu būdu 

šalinami šie teršalai – reaktyvinis kuras ir benzinas, alifatinių ir aromatinių angliavandenilių 

frakcijos, chlorintieji angliavandeniliai, visi teršalai, kurie tipiškai darosi lakūs prie 80-300
0
 C 

temperatūros.  

Vietoj to, kad pašalinti teršalus, kitas tipas terminio apdorojimo in-situ metodas yra paversti 

juos į chemiškai neaktyvias kietas medţiagas.  
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Volatilizacija (lakumas). Ši technologija paremta karštomis vandens, oro arba garų 

injekcijomis, kaitinimu radijo bangomis arba elektrine varţa. Ištraukti į paviršių lakūs teršalai yra 

valomi įvairiomis uţteršto oro valymo technologijomis.   

Dirvoţemis, valytas naudojant karštus garus ir radijo bangas, nebereikalauja tolimesnio 

valymo. Šios dvi technologijos yra gan daţnai naudojamos lakiems ir pusiau lakiems organiniams 

teršalams šalinti iš laidţių gruntų, tokių, kaip smėlis.  

Vienas trūkumas terminio kaitinimo yra tas, kad jo metu iš poţemio nepašalinami nelakūs 

organiniai junginiai arba sunkieji metalai, o kitas - kaitinimas gali pakeisti kai kurias dirvoţemio 

savybes, padaryti gruntą „nebegyvą“.  

Solidifikacija/vitrifikacija (pavertimas į kietas medţiagas). Karštis yra naudojamas 

paversti uţterštą gruntą į chemiškai neaktyvias kietas medţiagas – tokias kaip stiklas ar kristalinės 

medţiagos. Kai elektros srovė eina per elektrodus, įterptus į uţterštą gruntą, gruntas gali įkaisti iki 

3600
0
 C temperatūros. Prie tokios temperatūros, grunte esantys silikatai išsilydo į stiklą, įvyksta 

organinių medţiagų skaidymasis aukštoje temperatūroje (pirolizė), o metalai išgaruoja. Baigiant 

procesą, uţterštas gruntas paverčiamas į kietą medţiagą, panašią į granitą.  

Ši nauja technologija duoda daug privalumų in-situ valymui, tokių, kaip maţas teršalų 

poveikis ir nereikėjimas iškasti. Svarbus pliusas yra gaunama patvari, kaip stiklas ar granitas 

medţiaga.  

Potencialūs šios technologijos trūkumai yra kvalifikuoto personalo dirbti su įrengimais 

poreikis, didelis energijos poreikis ir lakių teršalų migracija. Didesnis vandens kiekis uţterštoje 

terpėje gali sąlygoti ilgesnį valymo laiką ir aukštesnę kainą. 

 

2.1.5 Elektrokinetinis metodas  
 

Elektrokinetinis metodas, anksčiau naudotas gruntų dţiovinimui, dabar pradėtas naudoti 

uţterštų teritorijų valymui. Tekant poţeminiam vandeniui per gruntą, neigiamai pakrautos dalelės, 

tokios kaip molis traukia teigiamus jonus iš vandens. Teigiamų jonų sluoksnis susiformuoja ant šių 

dalelių paviršiaus. Kai prisotintam grunte yra sukuriamas elektrinis laukas, teigiamai įkrauti jonai 

juda link katodo. Uţterštas koncentruotas tirpalas yra išsiurbiamas netoli katodo. Šio metodo 

pagalba yra labai efektyviai iš grunto išvalomi metalų jonai. 

Šią technologiją yra labai paprasta įrengti ir naudoti, teršalai yra pašalinami iš grunto ir 

lengvai išsiurbiami iš prisotintos zonos kartu su poţeminiu vandeniu. Uţterštos teritorijos valymas 

šiuo metodu trunka palyginti ilgai.  

Tai, kad šiuo metodu išvalomi tik metalai galima laikyti ir privalumu ir trūkumu. Esant 

kompleksinei uţterštos teritorijos taršai, gali būti reikalinga naudoti kitas technologijas organinei 
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taršai pašalinti. Valant šiuo metodu sunaudojamas milţiniškas elektros energijos kiekis, dėl ko 

smarkai išauga valymo darbų kaina. 

Naujas šios technologijos aspektas yra tas, kad šalinant metalų jonus yra galimybė pašalinti ir 

ištirpusius poţeminiame vandenyje angliavandenilius. Kai jonai juda link katodo, jie sukuria 

kanalus, kuriais vanduo priverčiamas taip pat judėti link katodo, o tuo pačiu link išsiurbimo vietos.  

 

2.1.6 Fitovalymas (Fitoremediacija) 
 

Tai nauja, pigi technologija, naudojant unikalias augalų charakteristikas surinkti teršalus, 

skatinti jų degradaciją ar transformaciją. Fitovalymas naudojamas grunto galutiniam išvalymui ir 

dirvoţemio struktūros ir gyvybingumo atstatymui. Fitoremediacijai naudojami ţoliniai varpiniai 

augalai: raudonasis eraičinas, pievinė miglė, daugiametė svidrė ar ankštiniai: baltasis dobilas, 

liucerna ir kiti augalai. Rekultivuojant naftos produktais uţterštus dirvoţemius naudojamos 

daugiametės ţolės, kurioms būdinga gerai išsivysčiusi šaknų sistema. Išsikerojusios šaknys 

pagerina dirvoţemio aeraciją, praturtina jį azotu ir biologiškai aktyviomis medţiagomis, kurios 

pagreitina angliavandenilių skaidymą. Rizosferoje, į kurią augalai išskiria anglies turinčius 

metabolitus, susidaro palankios sąlygos mikroorganizmams vystytis ir skaidyti naftos produktus. 

Todėl ten, kur auga aukštesnieji augalai naftos produktų degradacija vyksta intensyviau. 

Aukštesniųjų augalų naudojimą naftos produktų pašalinimui iš dirvoţemio riboja šaknijimosi gylis 

ir galimybės maisto medţiagoms patekti į šaknų zoną. Jei dirvoţemis, į kurį išsiliejęs mazutas yra 

sukietėjęs, labiau tinka augalai, turintys ilgus šakniastiebius arba ilgas liemenines šaknis, galinčias 

prasiskverbti pro sukietėjusį dirvoţemio sluoksnį. Šaknys išsikerojusios uţterštame sluoksnyje 

mechaniškai ardo sukietėjusius grunto gabalus ir daro juos prieinamus mikroorganizmų poveikiui. 

Augalai jautriau reaguoja į lengvųjų naftos frakcijų teršalus: dyzeliną, ţibalą, benziną. Mazutas 

augalus veikia nevienodai, tačiau kai kurios rūšys juo uţterštame grunte geba augti. Naftuoto grunto 

valymui tikslinga panaudoti priemonių kompleksą: aktyvias naftos angliavandenilius skaidančias 

mikroorganizmų kultūras, organines ir mineralines trąšas, auginti aukštesniuosius augalus.  

Šio metodo privalumas yra tas, kad dirvoţemis gali būti valomas in-situ su minimaliu 

kraštovaizdţio sudarkymu. Tuo pačiu, valomas dirvoţemis išlaiko savo natūralias fizines, chemines 

ir biologines savybes.  

Trūkumai, kad ši technologija skirta tik paviršinio dirvoţemio valymui. Metodas paremtas 

augalų aktyvumu ir maksimalus gylis yra apribojamas šaknų zonos gyliu. Augalai, kurie teršalus 

kaupia, o ne transformuoja, turi būti sunaikinami kaip pavojingos atliekos. Jie negali būti panaudoti 

kaip pašaras, nes gali turėti neigiamą poveikį gyvūnams.  
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2.1.7 Savaiminis (natūralus) išsivalymas 

 

Natūralus savaiminis išsivalymas (pasyvus biovalymas) remiasi teršalų kiekio uţterštoje 

teritorijoje maţėjimu veikiant savivalos procesams. Šių procesų metu, mikroorganizmai suvartoja 

teršalus kaip maisto medţiagas. Kad vyktų savaiminio išsivalymo procesas ir jis būtų sėkmingas, 

aplinkoje turi būti palanki terpė mikroorganizmams egzistuoti. Teršalai turi būti netoksiniai ir 

lengvai pasiekiami mikroorganizmams.  

Naudojant šią technologiją, pirmiausia reikia įsitikinti, kad aplinka yra palanki, kad taršos 

arealas yra stabilus, tarša yra sena ir jau prasidėję savivalos procesai. Palikus taršą savaiminei 

savivalai, labai svarbu yra sistemingai atlikti uţterštos teritorijos stebėjimus, ir galbūt, esant reikalui 

įsikiški panaudojant kitus valymo metodus.  

Savaiminio išsivalymo metodas išskirtinai gali būti naudojamas tik organiniams junginiams - 

BTEX, daugiacikliams aromatiniams angliavandeniliams ir kai kuriems chlorintiesiems 

angliavandeniliams valyti. Ši technologija netinkama esant laisvam produktui. 

 

2.1.8 Įterpimo/ištraukimo sistemos 
 

Naudojant šias sistemas yra įterpiamos valančios medţiagos į poţemį ir iš poţemio 

ištraukiami teršalai. Čia aprašytos dvi sistemos, kurios apjungia valančių medţiagų įterpimą ir 

teršalų ištraukimą.   

Dirvoţemio sumaišymas. Šis fizinis procesas susideda iš dirvoţemio sumaišymo su įterptais 

reagentais in-situ, kad stabilizuoti teršalus ir paskatinti jų ištraukimą. Naudojant skiedinį ar kalkes 

kaip reagentus, jie sumaišomi su uţterštu dirvoţemiu. Dirvoţemio maišymas pradedamas nuo 

paviršiaus. Dideliu grąţtu arba mente yra sutrupinamas uţterštas gruntas ir tuo pačiu paskleidţiami 

reagentai. Rezultate, teršalai yra sukietėję arba pavirtę į stabilius produktus. Maišymo proceso metu 

lakios medţiagos dujų pavidalu yra pašalinamos iš dirvoţemio. 

Pneumatinis/hidraulinis įsiskverbimas. Valymo tikslais, suspausto oro (pneumatinis 

įsiskverbimas) arba skysčio (hidraulinis įsiskverbimas) pagalba kietose uolienose ir maţo laidumo 

gruntuose yra sukuriami plyšiai. Įvedant smėlį ar specialų gelį į naujai atvertus plyšius padaromi 

didelio pralaidumo kanalai kuriais galima įterpti valančius reagentus arba naudojant vakuuminio 

išsiurbimo ar kt. metodus iš jų išsiurbti susikaupusius teršalus.  
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2.2 Daţniausiai naudojami metodai aeracijos (neprisotintai) zonai valyti 

Internetiniuose tinklalapiuose surinkta statistinė informacija apie valymo technologijas, 

panaudotas valant uţterštas teritorijas JAV, Kanadoje ir kai kuriose Europos šalyse parodo 

populiariausias technologijas valyti specifiniams teršalams.  

Vakuuminis išsiurbimas buvo populiariausias metodas lakiems ir pusiau lakiems organiniams 

junginiams (VOC ir SVOC) aeracijos zonoje valyti, po to sekė biovalymas ir terminis valymas.  

Biovalymas - populiariausia technologija valant pusiau lakius organinius teršalus.  

Metalais uţterštos teritorijos daţniausiai buvo valomos naudojant gruntų plovimą ex-situ.  

 

2.1 lentelė. Kai kurių paţangių valymo technologijų palyginimas (Semi-Annual Status Report, 

EPA/542/R-92-001, 1995) 
 

 Vakuuminis 

išsiurbimas 

Bioventiliavimas Terminis 

apdorojimas 

Grunto 

plovimas 

In-situ 

Dirvožemio 

sumaišymas 

Taikymas Lakūs junginiai Lakūs junginiai Kuras, 

dyzelinas, 

„ţalia“ nafta 

Dyzelinas, 

„ţalia“ nafta 

Lakūs ir 

pusiau lakūs 

junginiai 

Privalumai Įrodyta 

technologija 

Ţema kaina Nauja, labai 

efektyvi 

Minimalus 

poveikis 

gruntui 

Greitas 

valymo 

metodas 

Trūkumai, 

Ribotumai 

Neefektyvi 

esant nelaidţiam 

gruntui 

Ilgas valymo laikas, 

neefektyvi esant 

nelaidţiam gruntui 

Netolygus 

kaitinimas, 

aukšta kaina 

Pavojingi 

skysčiai, 

aukšta kaina 

Daug įrangos, 

aukšta kaina 

Santykinė kaina 

(vnt/m
3
, NP 

~4000 mg/kg) * 

1,1 1 2,7 2,8 5,4 

Valymo laikas* 9 mėnesiai 2 metai 50 dienų 70 dienų 50 dienų 

Panaudojimas Plačiai 

naudojamas 

Palčiai naudojamas Retai 

naudojamas 

Labai ribotas 

naudojimas 

Retai 

naudojamas 
 

*kaina ir valymo laikas yra pateikti tik orientaciniam technologijų palyginimui ir negali būti naudojami kaip informacijos  šaltinis. 

 
 

2.3 Grunto ir poţeminio vandens valymas prisotintoje zonoje 
 

Prieš tai buvusiame skyriuje aprašyti aeracijos zonos (neprisotintos zonos) valymo būdai. 

Šiame skyriuje bus kalbama apie grunto ir poţeminio vandens valymo metodus prisotintoje zonoje 

arba ţemiau poţeminio vandens lygio. Šioje zonoje sunku daryti skirtumą tarp grunto ir vandens 

valymo, kadangi šios dvi terpės yra labai artimame kontakte viena su kita ir cheminė sąveika tarp 

grunto ir vandens yra nenutrūkstama ir dinamiška. Vienintelis metodas valyti gruntą atskirai nuo 

vandens prisotintoje zonoje yra iškasti gruntą ir valyti ex-situ metodais, o po to išvalyti kasimo 

metu surinktą vandenį.  

Kita tema, kuri aprašoma šiame skyriuje yra „laisvo produkto“ surinkimas ir valymas. Laisvas 

produktas daţniausiai yra angliavandeniliai, tokie kaip benzinas, reaktyvinis kuras, „ţalia nafta“ ar 
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bitumas, bet kartais ir kiti organiniai skysčiai, tokie kaip PCB arba perchloretilenas. Laisvas 

produktas gali būti lengvesnis uţ vandenį (LNAPL) arba sunkesnis uţ vandenį (DNAPL) ir dėl to 

gali būti randamas plūduriuojantis ant poţeminio vandens paviršiaus arba skendintis ant nelaidaus 

molio sluoksnio arba vandensparos.  

 

2.3.1 „Laisvo produkto“ išsiurbimas (Hidrodinaminis metodas) 

Hidrodinaminės valymo sistemos veikimas pagrįstas gruntinio vandens paviršiaus, ant kurio 

plūduriuoja skysti naftos produktai deformavimu ir teršalų privertimu sutekėti į gręţinį, iš kurio jie 

pašalinami. Pagrindiniai valymo sistemos konstrukciniai elementai yra naftos produktų išsiurbimo 

ir stebėjimo gręţiniai, giluminiai siurbliai, vandens – naftos produktų separatorius, talpyklos naftos 

produktams valymo metu kaupti.  

Specialiais siurbliais išsiurbiamas laisvas produktas (LNAPL) plaukiantis ant poţeminio 

vandens paviršiaus. Hidrodinaminio išsiurbimo metodo veikimo principas paremtas depresinio 

piltuvo gruntinio vandens paviršiuje sudarymu ir skystų naftos produktų, susikaupusių ant gruntinio 

vandens paviršiaus, patraukimu į centrinį gręţinį. Tam, kad sistema veiktų efektyviai, reikia sukurti 

kuo didesnį skystų naftos produktų filtracijos greitį ir kuo didesnę įtakos – laisvo paviršiaus 

depresijos – zoną. Tai galima pasiekti siurbiant iš sluoksnio daugiau vandens ir ţeminant vandens 

lygį. Tačiau visais atvejais tai apriboja filtracinės vandeningo sluoksnio savybės ir uţteršto grunto 

sluoksnio storis bei padėtis. Nuo filtracinių savybių priklauso sukuriamo depresinio piltuvo 

paviršiaus gradientas ir spindulio ilgis. Uţteršto grunto storis ir padėtis lemia leistiną lygio 

paţemėjimą. Faktiškai gruntinio vandens lygį galima ţeminti iki uţteršto grunto sluoksnio apačios. 

Išlaikant šią sąlygą, skystų naftos produktų filtracija vyksta išvengiant jų sorbcijos ant grunto 

grūdelių paviršiaus ir savo ruoţtu skystos fazės nuostolių. Pernelyg nuţeminus vandens lygį, dalis 

skystų naftos produktų neišvengiamai adsorbuojami į švarias uolienas. Dėl to patiriami tam tikri 

skystos teršalų fazės nuostoliai ir uţteršiama papildoma uolienų terpė. Nepaisant šių aplinkybių, 

valymo metu galima taip nuţeminti vandens lygį, jog visi skysti naftos produktai, plūduriuojantys 

ant jo paviršiaus, adsorbuosis uolienose ir pašalinti iš poţemio šiuo metodu jų bus neįmanoma.  

Esant labai maţam uolienų filtraciniam laidumui ir norint pasiekti kuo didesnį valymo efektą 

bei išvengti aukščiau aprašytų negatyvių ekologinių pasekmių, skystų NP siurbimą galima atlikti 

kartu su vandens infiltracija, taip vadinamu uţdaru ciklu. Šiam metodui būdinga tai, kad visas lygio 

ţeminimu išsiurbtas vanduo infiltruojamas atgal į vandeningą horizontą ir jo paviršiuje sukuriamas 

inversinis depresinis piltuvas (kūgis). Pastarojo dėka padidinamas filtracijos į eksploatacinį gręţinį 

greitis, tačiau skystų naftos produktų sluoksnis išlaikomas uţterštose uolienose.  
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Toks valymo metodas efektyvus ir dėl kitų prieţasčių. Visų pirma – išvengiama didelio kiekio 

uţteršto vandens valymo. Antra – infiltruojant vandenį į gruntą, sluoksnyje sukuriamas grunto 

plovimo efektas, kurio pagalba iš grunto pašalinami kapiliaruose susikaupę naftos produktai. Trečia 

– į vandeningą sluoksnį su infiltruojamu vandeniu patenka daugiau deguonies, kuris aktyvina naftos 

produktų destrukcijos procesus. Siekiant šiuos procesus maksimaliai katalizuoti, papildomai galima 

infiltruojamą vandenį aeruoti ir pamaitinti bakteriniu preparatu (pvz. lietuviškas preparatas 

„Degradoil“ ar kt.), kuris kartu veikia kaip biologinis ploviklis ir angliavandenilių skaidytojas į 

nepavojingas aplinkai medţiagas – CO2 ir H2O. 

Hidrodinaminis metodas tinkamas, kai reikia valyti filtraciniu poţiūriu laidţius (filtracijos 

koeficientas kf>1-3 m/d, pavieniais atvejais galima valyti kai kf>0,5 m/d) skystais naftos produktais 

uţterštus vandeningus sluoksnius. Valant šiuo metodu, visiškai naftos produktų įsotinto grunto 

uţterštumą galima sumaţinti 50-80%, t. y. pašalinti laisvą naftos produktų fazę (V. Juodkazis, A. 

Marcinonis, 2008; S. Janulevičius, 2002).  

 

2.3.2 Bioišsiurbimas (Vakuuminis metodas) 

 

Hidrodinaminio valymo metodo, t.y. teršalų siurbimo deformuojant vandens paviršių 

galimybės daug priklauso nuo filtracinių grunto savybių. Kai grunto, laisvų NP kolektoriaus, 

filtracijos koeficientas kf>10 m/para, pilnai naftos produktais įsotinto grunto uţterštumą, valant šiuo 

metodu galima sumaţinti iki 80 %. Kai kf>1 m/para, šiuo metodu galima išsiurbti jau tik apie 60 

procentų teršalų. Maţėjant filtracijos koeficientui gruntas teršalų gravitacijos būdu atiduoda dar 

maţiau. Vis didesnė teršalų dalis lieka uţstrigusi kapiliaruose. Todėl, siekiant padidinti teršalų 

atidavimą (ištraukti teršalus iš kapiliarų) reikia terpėje sukurti papildomą neigiamą slėgį, t. y. gruntą 

vakuumuoti. Naudojant šį metodą be tiesioginio teršalų išsiurbimo iš grunto porų, dar gaunamas ir 

papildomas arba šalutinis šio metodo valomasis efektas – į uţterštą sluoksnį pritraukiamas 

papildomas kiekis deguonies kuris suintensyvina angliavandenilius skaidančių mikroorganizmų 

veiklą. Pilnai naftos produktais įsotinto grunto uţterštumą, valant šiuo metodu galima sumaţinti 90 

– 95 procentais. (V. Juodkazis, A. Marcinonis, 2008; S. Janulevičius, 2002)  

Paviršiuje naftos/vandens separatorius atskiria skysčius. Išsiurbti naftos produktai toliau 

sunaikinami arba perdirbami, o išsiurbtas vanduo yra išvalomas prieš grąţinant jį atgal į sluoksnį.  

Valymo sistemą sudaro: naftos produktų išsiurbimo ir išvalyto vandens infiltravimo gręţiniai, 

valomos terpės stebėjimo gręţiniai, vakuuminis siurblys, oro – fluido separatorius, vandens – naftos 

produktų separatorius, oro valymo filtrai, naftos produktų kauptuvas, elektros energijos padavimo 

instaliacija, oro ir fluido siurbimo vamzdynas. Vakuuminio išsiurbimo schema parodyta 2.3 pav.  
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2.3.3 Poţeminio vandens išsiurbimo ir išvalymo (pump and treat) sistemos 
 

Išsiurbimas ir išvalymas yra paprasčiausia ir labiausiai paplitusi technologija uţterštam 

poţeminiam vandeniui valyti. Anksčiau naudota, kaip viena pagrindinių technologijų, dabar ši 

technologija naudojama skubiam teršiančios medţiagos iš poţeminio vandens pašalinimui arba 

taršos plitimo sustabdymui, kol dar nepradėti teritorijos tvarkymo darbai.  

Valant šia technologija, uţteršto ploto vietoje ir tolyn pagal poţeminio vandens srautą yra 

išgręţiami ir įrengiami gręţiniai. Gręţiniuose yra siurbiamas vanduo, o išsiurbtas paviršiuje valymo 

įrenginiuose išvalomas ir išvalytas grąţinamas į aplinką, į paviršinio vandens telkinius, į upes. 

Valymo įranga ir priemonės naudojami priklausomai nuo to, kokia medţiaga buvo uţterštas 

poţeminis vanduo.  

 

2.3.4 In situ biovalymas 
 

In-situ biovalymas pirmiausia buvo panaudotas valyti teritorijas uţterštas naftos 

angliavandeniliais. Nepaisant didelio valymo pasisekimo, deguonis yra pagrindinis ribojantis 

faktorius. Kad išvengti šio apribojimo, yra naudojama keletas būdų kaip paduoti trūkstamą deguonį, 

maisto medţiagas ir kitus priedus į poţemį.  

Išsiurbimo ir supylimo technologija (Pump-and-Reinject). Išsiurbimas ir injektavimas 

nukreiptas į biodegradacijos stimuliavimą in-situ. Tai apima poţeminio vandens išgavimą, 

pridėjimą priedų, o po to injektavimą į poţemį. 2.5 pav. pavaizduotas šios sistemos veikimo 

principas. Gavybos gręţinių pagalba poţeminis vanduo išsiurbiamas į paviršių, pridedama reagentų, 

o po to vanduo graţinamas į poţemį injekciniais gręţiniais. Poţemyje vyksta teršalų biodegradacija 

ir tuo pačiu vyksta grunto plovimas. Priedai įdėti į poţeminį vandenį stimuliuoja mikroorganizmus 

ir greitina biodegradaciją. Taip pat, injektuotas vanduo, tekėdamas link išsiurbimo gręţinio, plauna 

teršalus iš grunto.  

 

2.5 pav. Išsiurbimo – supylimo sistemos schema 
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2.6 pav. ţymiai detaliau pavaizduota antţeminė šios išsiurbimo – įpylimo sistemos, skirtos 

valyti poţeminį vandenį ir gruntą, dalis. Šioje antţeminėje dalyje, fizinė/cheminė sistema valo 

išgautą vandenį, pašalindama sunkiuosius metalus. Sekantis ţingsnis – mikroorganizmai 

bioreaktoriuje (biovalymo įrenginyje) skaido organinius teršalus. Dalis nuteka į dirvoţemį ir 

susigeria. Šios nuotėkos turi aktyvios biomasės, kuri skaido teršalus dirvoţemyje. Nusėsdintuve 

nusodinamos kietosios dalelės ir lieka skystis, kuris išleidţiamas į paviršinio vandens telkinius. 

 

2.6 pav. Išsiurbimo, išvalymo ir supylimo sistemos schema. 

 

Suspausto oro technologija. Suspausto oro technologija turi didelį potencialą uţterštų 

teritorijų valymui. Ši technologija siūlo du valymo metodus, kuriuos galima taikyti po vieną arba 

abu kartu. Tai yra biovalymas ir ventiliavimas. Procesas susijęs su oro padavimu ţemiau gruntinio 

vandens lygio. Suspaustas oras yra paduodamas tiesiai į vandeningą sluoksnį kad parūpinti 

deguonies biodegradacijai arba išstumti teršalus iš poţeminio vandens. Kai lakūs teršalai juda link 

paviršiaus, jie surenkami vakuuminio siurbimo metodu ir ištraukiami į paviršių valymui.  

Oras migruoja kaip atskira fazė poţeminiais kanalais. Šiuose kanaluose vykstant difuzijai, 

deguonis pereina iš oro į vandenį o teršalai juda iš vandens į orą. Dėl šių kanalų, kai kurios 

vandeningo sluoksnio dalys gali būti veikiamos injektuoto oro, o kai kurios ne. Taigi, tikėtina, kad 

biodegradacija gali vykti tik šalia srauto kanalų, kur prieinamas deguonis.   

 

2.3.5 Apsauginės – valymo sienos 
 

Priešingai „aktyvioms“ valymo sistemoms, kurios yra priklausomos nuo įrangos, tokios kaip 

siurbliai arba antţeminės valymo sistemos, apsauginės valymo sienos gali būti laikomos 

„pasyviomis“ valymo sistemomis, kadangi jos reikalauja tik minimalaus monitoringo ir palaikymo. 
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Šis metodas, kaip matoma 2.7 pav. apima įrengimą pralaidţios sienos, kuri uţkerta kelią poţeminio 

vandens uţteršimui. Siena susideda iš iškasto griovio, kurio vidus uţpildytas laidţiu smėliu ar 

ţvyru, kuris pagreitina teršalų sorbciją ir degradaciją. Pavyzdţiui, apsauginės – valymo uţtvaros, 

pripildytos geleţies gali pagreitinti vandenyje ištirpusių chlorintųjų junginių degradaciją.  

 

2.7 pav. Apsauginės – valymo sienos įrengimo schema 

 

Vienas iš valymo sienų įrengimo privalumų yra pigi eksploatacija. Daţnas monitoringas nėra 

reikalingas, o sienos gali labai ilgai stovėti vienoje vietoje. Ir atvirkščiai, šis būdas turi trūkumą – 

labai didelė įrengimo kaina, ypač kai sienos įrengiamos giliuose vandeninguose sluoksniuose. Ši 

technologija yra palyginti nauja, tačiau panašu, kad tai yra labai geras valymo būdas tose 

situacijose, kuriose numatomas ilgas valymo laikas.  

 

2.3.6 Savaiminis (natūralus) išsivalymas 
 

Kaip jau buvo minėta anksčiau, natūralus atsivalymas reiškia teršalų kiekio maţėjimą veikiant 

savaiminiams natūraliems procesams. Šie procesai yra skirstomi į biologinius ir nebiologinius. 

Savaiminis atsivalymas (pasyvus biovalymas) remiasi natūraliai terpėje egzistuojančių 

mikroorganizmų savybėmis sunaikinti teršalus. Prieš tai buvo aprašytas savaiminis atsivalymas 

aeracijos zonoje, tačiau šie procesai taip pat vyksta ir vandeninguose sluoksniuose. Taip pat kaip ir 

aeracijos zonoje, prisotintoje zonoje reikalingos tam tikros sąlygos kurios įtakoja savaiminio 
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atsivalymo greitį. Šios sąlygos, o taip pat ir numatomas atsivalymo greitis gali būti kaip faktorius 

rizikos vertinimo formulėse, nulemiančiose ar reikalingi valymo veiksmai uţterštoje teritorijoje. 

Plačiau savaiminis atsivalymas aprašytas 2.1.7 skiltyje. 

 

2.3.7 Daţniausiai naudojami metodai prisotintai zonai valyti 
 

Išsiurbimas ir išvalymas (pump and treat) ir toliau yra pats populiariausias metodas uţteršto 

poţeminio vandens valymui. Kaip jau buvo minėta 2.3.3 skiltyje, šis metodas dabar naudojamas 

skubiam teršiančios medţiagos iš poţeminio vandens pašalinimui arba taršos plitimo sustabdymui, 

bet ne uţterštos teritorijos tvarkymui. 

Poţeminio vandens išsiurbimui naudojami vertikalūs arba horizontalūs gręţiniai. Situacijose, 

kada poţemyje vyrauja maţo laidumo gruntai, naudojami hidraulinio arba pneumatinio 

įsiskverbimo metodai.  

Naftos produktais uţterštai prisotintai zonai valyti Lietuvoje pagrinde naudojami du fizikiniai 

metodai – hidrodinaminis išsiurbimas ir vakuuminis išsiurbimas. Abu metodai skirti laisvos fazės 

naftos produktams iš poţemio išsiurbti. Taikant vakuuminį metodą, teršalus galima ištraukti ir iš 

kapiliarų, taip pašalinant dalį absorbuotų teršalų.  

 

2.4 Trumpa santrauka 
 

In-situ valymo technologijos turi keletą privalumų prieš ex-situ technologijas. Pavyzdţiui, 

valymas in-situ yra palyginti pigesnis, nereikalauja didelės teritorijos ir nenutraukia, nesuardo 

uţterštoje teritorijoje vykdomos veiklos. Nepaisant šių privalumų, kyla abejonių dėl valymo in-situ 

efektyvumo ir tai teikia pirmenybę ex-situ metodams. Kai kurios in-situ technologijos, pavyzdţiui 

hidrodinaminis – vakuuminis išsiurbimas, bioišsiurbimas, bioventiliavimas, dirvoţemio plovimas ir 

kt. priklauso nuo galimybės orui ir vandeniui efektyviai judėti per gruntą. Jei dirvoţemis nėra 

pakankamai laidus, naudojamos papildomos technologijos, tokios kaip pneumatinis/hidraulinis 

įsiskverbimas, kad padidinti gruntų pralaidumą. Kitoms in-situ technologijoms gruntų laidumas 

nėra kritinis reikalavimas. Tokie metodai, kaip dirvoţemio sumaišymas, dirvoţemio valymo tikslus 

pasiekia įterpiant į dirvoţemį chemiškai aktyvias medţiagas. Kiti, tokie kaip terminis apdorojimas, 

vitrifikacija ir elektrokinetinis valymas naudoja šilumą arba elektros energiją kad pašalinti teršalus 

iš poţemio arba juos stabilizuoti esamoje terpėje.  

Kai kurie in-situ metodai yra maţiau „greiti“. Kaip pavyzdţiai yra savaiminis atsivalymas ir 

valančios(apsauginės) sienos. Šie metodai reikalauja labai daug laiko ir taip pat jiems reikalingas 

ilgalaikis monitoringas valymo efektyvumui įvertinti.  
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3 Skyrius: UŢTERŠTO POŢEMINIO VANDENS IŠSIURBIMAS IR IŠVALYMAS 

 
Poţeminio vandens valymas ex-situ susideda iš uţteršto poţeminio vandens gavybos, jo 

išvalymo ir infiltracijos arba tiesioginio suleidimo atgal į poţemį. Poţeminio vandens išsiurbimas į 

paviršių yra technologija, kurios dėka gali būti sustabdomas teršalų plitimas poţemyje kartu su 

poţeminio vandens tėkme. Tačiau išsiurbimas ir išvalymas daugeliu atvejų yra tik dalinis uţterštos 

prisotintos zonos sutvarkymas. Kartais išpumpavimas ir išvalymas yra vienintelis galimas metodas 

arba pigiausias metodas, netgi jei poţeminis vanduo yra siurbiamas daug metų.  

Šis skyrius skirtas metodams, kuriais ex-situ išvalomas išsiurbtas į paviršių poţeminis 

vanduo. Technologijos, kuriomis vanduo valomas in-situ, aprašytos 2 skyriuje. Šiame skyriuje 

aprašyti ex-situ poţeminio vandens valymo metodai. 

 

3.1 Poţeminio vandens valymo in-situ ir ex-situ metodais palyginimas  
 

Tuo tarpu, kai ex-situ metodai reikalauja poţeminio vandens išsiurbimo į paviršių, in-situ 

valymas ne visada to reikalauja. In-situ biologinis valymas, pavyzdţiui, gali susidėti iš poţeminio 

vandens išsiurbimo, pridėjimo reagentų ir maisto medţiagų į išsiurbtą vandenį ir po to jo suleidimo 

atgal į sluoksnį. Kitu atveju, maisto medţiagos ir reagentai gali būti supilti tiesiogiai į poţemį, 

išvengiant išsiurbimo į paviršių.  

Kaip minėta 2 skyriuje, in-situ technologijos naudojamos valyti sorbuotus arba liekaninius 

teršalus. Palyginimui, ex-situ technologijos naudojamos valyti ištirpusiems teršalams bei laisvam 

produktui išgautame poţeminiame vandenyje. Apskritai, ex-situ technologijos reikalauja daugiau 

aplinkinės erdvės negu in-situ technologijos. Naudojant in-situ metodu, reikalinga išgręţti gavybos 

ir injekcinius gręţinius, vietos pastatyti siurbliams ir kitiems smulkiems įrenginiams. Ex-situ 

technologijos, priešingai, reikalauja didelių įrenginių išsiurbtam vandeniui valyti, o taip pat gręţinių 

ir siurblių. Šie skirtumai vietos atţvilgiu kartais gali nulemti valymo metodo uţterštoje teritorijoje 

pasirinkimą. 

Palyginimui su uţterštumo valymu in-situ, iškėlimas teršiančių medţiagų su vandeniu į 

paviršių ir išsipylimų atveju gali kelti didesnį pavojų aplinkai ir ţmonėms, nei teršalų slūgsojimas 

poţemyje. Jei ex-situ ir in-situ technologijos yra naudojamos identiškiems uţteršto vandens kiekio 

uţteršto tais pačiais teršalais valymui, valymo laikas ex-situ technologijomis bus palyginti 

trumpesnis. Daţniausiai yra lengviau sekti ir optimizuoti ex-situ technologijų našumą. Šis 

optimizavimas daţniausiai sutrumpina valymo laiką.  

In-situ valymas paprastai yra pigesnis nei valant ex-situ metodais. Ex-situ technologijos 

daţnai reikalauja antţeminės įrangos, statinių įrangai laikyti, stebėjimo, ar valymo įranga veikia 
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efektyviai ir prieţiūros. Visas šis įrengimas daro ex-situ technologijas brangesnes. Svarbus ex-situ 

valymo technologijų privalumas yra paprastas išvalymo efektyvumo stebėjimas. Pavyzdţiui, labai 

nesudėtinga yra paimti pavyzdţius ir juos lengva identifikuoti. Tokiu atveju, kai valoma in-situ, 

dirvoţemio ir poţeminio vandens pavyzdţių paėmimas yra ţymiai sudėtingesnis, stebėjimas tampa 

maţiau efektyvesnis.  

Lentelėje keletu aspektų palyginami ex-situ ir in-situ poţeminio vandens valymo metodai.  

 

3.1. lentelė. In-situ ir ex-situ technologijų palyginimas 

 In Situ Ex Situ 

Poţeminio vandens išsiurbimas Gali būti reikalingas  Reikalingas 

Geriausiai išvalomi teršalai  Sorbuoti/likę Ištirpę 

Reikalingas antţeminis paviršiaus 

plotas 

Minimalus Didelis 

Poveikis ţmogui Sumaţintas Padidintas 

Valymo laikas Ilgesnis  Trumpesnis 

Kaina Maţa - vidutinė Vidutinė - aukšta 

Išvalymo efektyvumo stebėjimas Sudėtingas Lengvas 

 
 

Kartu su teršalais, išsiurbtas poţeminis vanduo gali turėti kitų junginių, kurie gali būti bendro 

valymo dalimi. Šie junginiai daţniausiai nėra pavojingi, tačiau, jeigu jie nėra pašalinami prieš 

pradedant ex-situ valymą, jie gali neigiamai veikti valymo eigą. 

Junginiai, paprastai pašalinami iš poţeminio vandens pirminio valymo metu: 

• neorganiniai junginiai (geleţis, manganas ir kt.); 

• kietos medţiagos; 

• skystas produktas (benzinas); 

• ištirpę organiniai teršalai (lakūs ir pusiau lakūs); 

• ištirpę neorganiniai teršalai. 

 

3.2 Poţeminio vandens valymo ex-situ technologijų tipai   
 

3.1 pav. pavaizduota struktūrinė schema parodo paprastai atliekamų ţingsnių seką valant 

poţeminį vandenį ex-situ technologijomis ir čia pavaizduoti pagrindinių technologijų tipai. 

Akivaizdu, kad daugumoje valymo sistemų ne visada naudojami visi šie tipai, tačiau ne maţiau trys 

iš jų naudojami beveik visada. Išsiurbtam vandeniui gali būti atliktas pirminis valymas arba jis gali 

būti tiesiogiai nukreiptas į aeravimo sistemą ar kitą valymo įrenginį. Pirminio valymo metu 

pašalinamos neorganinės medţiagos arba kietos dalelės ir tik jau po to vanduo paduodamas į kitas 

valymo sistemas.  
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Vanduo, pratekėdamas per aeratorių, sukuria dvi sroves – uţterštą orą ir išvalytą vandenį. 

Priklausomai nuo teisės aktuose nustatytų reikalavimų, uţterštas oras turi būti toliau valomas arba 

tiesiog išmetamas į atmosferą. 4 skyriuje aprašomos uţteršto oro valymo technologijos. Sekančioje 

šio skyriaus dalyje aprašoma keletas technologijų, skirtų „ţalio“ poţeminio vandens valymui ir 

valymui vandens, kuriam jau buvo atliktas pirminis valymas ir/arba taikytas aeravimas.  

 

 

3.1. pav. Išsiurbto uţteršto poţeminio vandens valymo seka (pagal Water Technology 

International Corp., Burlington, Ontario, 1997) 

 

3.3 Laisvo produkto pašalinimas 
 

Kad pašalinti laisvą produktą iš išgauto poţeminio vandens yra naudojami separatoriai, 

kuriuose yra atskiriamos netirpios fazės nuo vandens. Šis procesas pagrįstas skirtingu laisvo 

produkto ir vandens tankiu.  

Separatorius yra didelė talpa su pertvara. Uţterštas vanduo patenka iš vienos talpos pusės per 

viršų, skystas produktas nusistovi paviršiuje, o išvalytas vanduo patenka į kitą talpos pusę. Atskirti 

naftos produktai gali būti perdirbami arba sunaikinami. Po valymo separatoriuje, vandenyje dar gali 

likti apie 10-100 mg/l bendrų naftos angliavandenilių. Išvalytas vanduo gali būti kanalizuojamas 

arba leidţiamas į antrines valymo sistemas, pavyzdţiui per aktyvuotos anglies filtrus.  

Valymo tempai ir kaina priklauso nuo tokių veiksnių, kaip separatoriaus dydis, naftos 

produktų koncentracija ir reikalingas išvalymo lygis.  

Privalumai: Separatorius yra nesudėtingas naudoti, patikimas, palyginti pigus valdyti ir 

nereikalauja didelės prieţiūros.  
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Trūkumai: Šios technologijos pagalba negalima šalinti ištirpusių vandenyje teršalų. Gali 

įvykti biologinis uţteršimas ir lakūs teršalai gali išmesti į atmosferą. Atskirtas laisvas produktas turi 

būti reguliariai pašalinamas.  

Pašalinto laisvo produkto valymas. Pašalintas laisvas produktas gali būti perdirbtas arba 

sunaikintas. Skysčio įpurškimas į deginimo sistemas gali būti naudojamas sunaikinti LNAPL. 

Naftos produktų sunaikinimas gali įtakoti išmetamo oro uţterštumą, kuris turi būti stebimas, kad 

pavojingi antriniai produktai dujų pavidalu nepatektų į atmosferą.  

 

3.4 Poţeminio vandens pirminis valymas 
 

Pirmiausia, kad nedarytų įtakos tolimesniems valymo procesams, iš išsiurbto poţeminio 

vandens yra pašalinami indikatoriniai cheminiai elementai (geleţis, manganas). Jų nepašalinus, jie 

gali maţinti valymo technologijų efektyvumą. Pirminio valymo etapas apima cheminius ir fizinius 

metodus, kuriais paprastai pašalinamas ištirpęs deguonis ir manganas, kietumas ir kietosios dalelės. 

Kad pasiekti valymo technologijose apibrėţtą išvalymo kokybę, pirminio valymo sistema gali 

susidėti iš vienos ar kelių ţemiau išvardintų technikų: 

- aeracija: oras yra naudojamas oksiduoti ištirpusią geleţį ir manganą, kad jie iškristų į 

nuosėdas. 

- cheminė oksidacija: oksiduojančios medţiagos, tokios, kaip vandenilio peroksidas (H2O2), 

chloro dioksidas (ClO2) ir kalio permanganatas (KMnO4) paverčia ištirpusį manganą ir deguonį į 

neorganines nuosėdas. 

- pH reguliavimas: rūgščių ir šarmų pusiausvyra daro įtaką vandens valymui. 

- filtracija: filtrai pašalina kietas daleles iš išsiurbto vandens, o taip pat aeracijos/cheminės 

oksidacijos metu iškritusias nuosėdas. 

- vandens minkštinimas: cheminėmis medţiagomis pašalinamas išsiurbto vandens kietumas. 

 

3.5 Poţeminio vandens valymas nuo ištirpusių organinių teršalų   
 

Organiniai junginiai, ištirpę poţeminiame vandenyje šalinami naudojant aeravimo, 

oksidavimo, adsorbcijos aktyvuota anglimi, biodegradacijos ir plėvelės atskyrimo technologijas.  

 

3.5.1 Aeravimas 
 

Didinant uţteršto organiniais junginiais vandens plotą, lakūs organiniai junginiai, ištirpę 

vandenyje virsta iš vandeninės fazės į dujinę fazę. Yra keletas metodų, kurių dėka galima sustiprinti 

aeraciją. Tai iškėlimo suspaudimo bokštai, laisvo kritimo aeracija, kaskadinė aeracija, purškiamasis 



 

31 

 

drėkinimas ir kt. Dauguma sistemų susideda iš kameros (bokšto), oro pūtėjo, siurblių, vamzdţių ir 

paskirstymo sistemų.  

Iškėlimo – kritimo bokštuose, kurie yra populiariausios sistemos uţterštas vanduo teka kartu 

su oru. Oro pūtėjas iš apačios pučia orą iki viršaus. Uţterštas vanduo paduodamas iš bokšto viršaus 

ir pratekėdamas pro poringą medţiagą krenta į bokšto apačią. Išvalytas vanduo iš bokšto 

paduodamas į išleistuvus ar kanalizaciją arba toliau valomas anglies adsorbcija norint pasiekti 

aukštesnį išvalymo lygį. Taip pat gali būti reikalingas išmetamo į atmosferą uţteršto oro išvalymas.  

 

 
3.2 pav. Iškėlimo – kritimo bokšto veikimo schema 

 

Privalumai: Aeratoriai yra sertifikuoti ir juos galima įsigyti prekyboje. Juos galima įrengti per 

trumpą laiką ir jie nereikalauja didelės prieţiūros. Jie yra ypatingai tinkami pašalinti didelio lakumo 

organinius junginius, pvz. BTEX, koncentracijos gali svyruoti net iki 10 000 µg/l. Valymo procesui 

neturi reikšmės koncentracijos svyravimai jis gali būti taikomas labai plačiam vandenyje ištirpusių 

teršalų koncentracijų diapazonui. Išvalymo efektyvumas paprastai siekia apie 90 %.  

Trūkumai: Aeratoriai yra jautrūs neorganinių junginių nuosėdoms ar mikroorganizmų 

augimui, kurie uţteršia poringą filtruojančią medţiagą. Esant uţterštumui, aeratoriai turi būti 

išjungti ir išplauti rūgštiniu tirpalu. Pirminis vandens valymas nuo geleţies ar mangano gali 

eliminuoti arba sumaţinti uţteršimą nuosėdomis.  

Esant aukštos ištirpusių organinių junginių koncentracijoms, padidėja ir teršalų koncentracijos 

išmetamuose garuose. Gali būti reikalinga naudoti išmetamų garų valymo technologijas.  

 

3.5.2 Aeravimas garais 
 

Palyginti su aeravimu, ši technologija paremta karšto vandens (netoli virimo temperatūros) 

aeravimu garais , kas padidina aeravimo efektyvumą. Ši sistema yra efektyvi valant halogeninius ir 
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nehalogeninius pusiau lakius organinius teršalus. Teršalams, kurių lakumas yra maţas esant įprastai 

temperatūrai, kaitinant uţterštą vandenį gali būti ţenkliai padidinamas.  

Labai svarbi aeravimo garais savybė yra ta, kad nereikalingas išmetamų garų valymas, 

kadangi vienintelės šiuo metodu valant gaunamos atliekos yra nedidelis kiekis labai koncentruotų 

organinių teršalų. Jis yra lengvai pašalinamas naudojant deginimo, biologinio valymo ar kitas 

perdirbimo technologijas.  

Neorganinių junginių nuosėdos, kaip ir aeravime oru, gali daryti neigiamą poveikį proceso 

efektyvumui.  

 

3.5.3 Oksidacija 
 

Tai pakankamai nauja technologija, kurios metu angliavandeniliai yra sunaikinami paverčiant 

juos anglies dioksidu ir vandeniu. Proceso metu yra naudojamas ozonas ir/arba vandenilio 

peroksidas kaip oksidatoriai kartu su UV spinduliavimu ir kartais su katalizatoriumi. Daugelis 

sistemų susideda iš reakcijos kamerų su UV lempomis ir oksidatorių injektoriais. Išlaikymo laikas 

yra apie 40 minučių. Ozonas sunaikina uţterštus garus ir jie pasišalina iš valymo įrenginio. Dėl 

labai didelio valymo efektyvumo (išvalymas gali siekti daugiau nei 98 %), išvalytas vanduo gali 

būti suleidţiamas tiesiai į poţemį, paviršinius vandenis ar kanalizacijos įrenginius.  

Pagrindiniai teršalai, kurie gali būti valomi oksidacijos metodu yra halogeniniai lakūs ir 

pusiau lakūs organiniai junginiai ir pesticidai. Naudojant nehalogeniniams lakiems organiniams 

junginiams ar degalams, ši technologija nėra labai efektyvi.  

Kadangi valant šia sistema neišmetami į atmosferą uţteršti garai, šios sistemos poveikis 

aplinkai yra minimalus.  

Privalumai: Skirtingai, nei aeravimas, oksidacija yra teršalus sunaikinanti technologija. 

Valant šia sistema, galima pasiekti labai aukštus vandens išvalymo lygius.  

Trūkumai: Oksidacijos sistemai gali būti reikalinga didelė teritorija. Kad operuoti šia sistema, 

reikalingi patyrę specialistai – operatoriai. 

Didelę šių įrenginių valdymo ir prieţiūros kainą įtakoja didelis energijos suvartojimas ir 

pakeitimas brangiai kainuojančių UV lempų. Naudojant oksidaciją, kaip valymo metodą, reikalinga 

atlikti pirminį vandens valymą.   

 

3.5.4 Adsorbcija aktyvuota anglimi (skystos fazės) 
 

Adsorbcija aktyvuota anglimi nėra nauja technologija, ji jau turi ilgą šio metodo naudojimo 

istoriją. Aktyvuota anglis yra ypatingai geras organinių cheminių medţiagų absorberis. Aktyvuota 

anglis gaminama kaitinant anglį bedeguonėje kameroje. Šios technologijos dėka sukuriama 
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ypatingai porėta medţiaga, turinti didelę trauką organikos molekulėms. Sąlygos, kuriomis 

aktyvuota anglis gaminama įtakoja porų dydį ir absorbcines savybes. Aktyvuota anglis po 

naudojimo vėl gali būti „atgaivinta“ iš naujo kaitinant arba naudojant cheminius reagentus. 

Kaitinimas turi pranašumą, nes kaitinant sunaikinami organiniai teršalai esantys aktyvuotos anglies 

porose.  

Kai išsiurbtas poţeminis vanduo yra leidţiamas per eilę talpų pripildytų aktyvuotos anglies, 

ištirpę organiniai junginiai absorbuojasi anglyje. Visoms sistemoms būdingi komponentai yra 

vienos ar daugiau talpų eilė, vamzdynų tinklas, paskirstymo komponentai ir plovimo sistema. Iš 

karto, kai aktyvuota anglis talpoje yra prisotinama teršalais, ji turi būti pakeista nauja arba termiškai 

apdorota ta pačia.  

Šis fizinis, teršalų nesunaikinantis procesas, naudojamas kaip paskutinis ţingsnis valant 

nutekamuosius vandenis uţterštus neaukštomis koncentracijomis, kad pasiekti geriamo vandens 

standartus. Šia technologija gali būti valomi halogeniniai ir nehalogeniniai pusiau lakūs organiniai 

teršalai, naftos angliavandeniliai, pesticidai ir neorganiniai junginiai. Pagal Kanados naftos 

produktų instituto (Canadian Petroleum Products Institute) duomenis, šis metodas labiausiai 

pasiteisino valant naftos angliavandenilius iki 1000 µg/l, buvo pasiektas net 99% išvalymo 

efektyvumas.   

Privalumai: Ši sistema yra patvirtinta, patikima, ją galima įsigyti komercinėje prekyboje 

įvairių konfigūracijų ir dydţių. Ji yra kompaktiška, lengvai instaliuojama ir nėra jautri nedideliems 

valomų koncentracijų svyravimams.  

Trūkumai: Naudojant šią teršalų nesunaikinančia technologiją, teršalai yra perkeliami iš 

išsiurbto vandens į aktyvuotą anglį. Kai teršalų koncentracija anglyje pasiekia prisotinimo lygį, 

anglis turi būti pakeičiama nauja, o panaudota sunaikinama arba perdirbama.  

Anglies filtrai labai greitai uţsiteršia jei šis valymo metodas yra naudojamas valyti aukštų 

koncentracijų taršai ar prieš tai nebuvo atliktas pirminis valymas. Biologinės medţiagos ar metalų 

nuosėdos taip pat gali pagreitinti aktyvuotos anglies prisotinimą. Tai didina valymo šiuo metodu 

kainą.  

 

3.5.5 Bioreaktoriai 
 

Bioreaktoriuose vandenyje ištirpusios teršiančios medţiagos kontaktuoja su 

mikroorganizmais, kurių pagalba teršalų kiekis gali būti sumaţinamas arba sustabdomas jų 

veikimas (nukenksminami). Procesai gali būti klasifikuojami į augimo arba sulaikymo sistemas. 

Šios abi sistemos daţnai naudojamos kartu.  
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Augimo-sulaikymo sistemose uţterštas vanduo ir mikrobai, esantys aktyvuotam dumble yra 

sumaišomi aeracijos baseine. Mikroorganizmai biologiškai sunaikina teršiančias medţiagas ir tuo 

pačiu metu gamina naujas ląsteles. Uţterštas vanduo per bioreaktoriaus viršų patenka į bedeguonę 

bioreaktoriaus kamerą, kur jis yra sumaišomas su aktyvuotu dumblu, pakartotinai naudojamu iš 

dumblo filtro dugno. Sumaišytas fluidas teka į bioreaktoriaus aerobinę kamerą. Iš aerobinės 

kameros mikrobiologinių ląstelių ir vandens mišinys patenka į dumblo filtrą, kuriame atskiriamas 

dumblas, kuris grįţta į apatinę bioreaktoriaus dalį, o išvalytas vanduo išleidţiamas iš bioreaktoriaus. 

Bioreaktoriai pagrinde naudojami valyti lakius ir pusiau lakius nehalogeninius organinius 

junginius ir angliavandenilius.  

Privalumai: Šią aprobuotą, patvirtintą technologiją galima įsigyti komercinėje prekyboje, ją 

lengva instaliuoti ir valdyti. Šios sistemos pagalba teršalai yra sunaikinami. 

Trūkumai: Kad sistema veiktų patikimai ir kaip įmanoma ilgesnį laiką, gali būti reikalingas 

uţteršto vandens pirminis valymas, kad pašalinti geleţį, manganą ir kt. metalus. Ţemos 

temperatūros gali sumaţinti biodegradacijos greitį ir ištęsti valymo laiką. Jei valymui reikalingas 

šildymas, tai iš karto kelia valymo kainą.  

 

 
3.3 pav. Bioreaktoriaus veikimo schema 

 

 
 

3.4 pav. Uţterštoje teritorijoje įrengtas bioreaktorius 
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3.5.6 Membraninis atskyrimas 
 

Ši technologija paremta fizikiniu procesu, kurio metu panaudojant spaudimą praeinant 

uţterštam skysčiui per membraną yra atskiriamos teršiančios dalelės. Polimerai ir celiuliozės 

acetatas yra daţniausiai naudojamos medţiagos membranoms gaminti.  

Membraninis valymas nėra teršalus naikinanti technologija. Membraninio valymo metu 

gautos koncentruotos atliekos turi būti papildomai pašalinamos ir sunaikinamos. Išvalytas vanduo 

gali būti šalinamas kanalizacinių sistemų pagalba.  

Šios sistemos yra tinkamos valyti vandeniui su neaukštomis (<5000 µg/l) ištirpusių lakių ir 

pusiau lakių angliavandenilių koncentracijomis.  

 

 

3.5 pav. Membraninio atskyrimo veikimo principinė schema 

 

Privalumai: Prie to, kad membranų pagalba valomi organiniai teršalai iš uţteršto vandens, 

kartu yra pašalinami ir neorganiniai teršalai.  

Trūkumai: Gali būti reikalingas pirminis poţeminio vandens valymas, kad pašalinti 

biologines nuosėdas, kietumą, geleţį ir pan. ir pratęsti membranos veikimo laiką. Temperatūra ir 

kintamas teršiančių medţiagų koncentracijos gali įtakoti valymo efektyvumą. Kadangi ši 

technologija nėra sunaikinanti teršalus, valymo eigoje gaunamas didelis kiekis (apie 10-25 % nuo 

valomo vandens) koncentruotų teršalų. 

 

3.5.7 Technologijos, daţniausiai naudojamos organinių teršalų iš išsiurbto 
poţeminio vandens pašalinimui  
 

Aeravimas ir adsorbcija aktyvuota anglimi (vandeninės fazės) yra labiausiai paplitusios 

technologijos valyti išgautą poţeminį vandenį nuo lakių organinių teršalų. Aeravimo metodas 

pasirenkamas daţniau dėl maţesnės eksploatavimo kainos (Pvz. pagal JAV 1987 m. darytos kainų 

analizės duomenis aeravimas kainavo 2-30 JAV dolerio centų, kai tuo tarpu valymas anglies 
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adsorbciniu metodu kainavo 20-90 JAV dolerio centų uţ 3780 litrų (1000 galonų)). Aeravimas 

išlaiko maţą kainą netgi papildomai naudojant uţteršto oro valymo, prieš išleidţiant į atmosferą, 

priemones. Taip pat, kai valymo laikas viršija 2 metų laikotarpį, aeravimas ir su juo susijusios 

uţteršto oro emisijos kontrolė tampa dar pigesni.  

Aeravimas labiau priimtinas dėl ekonominių sumetimų, tačiau anglies adsorbcija gali būti 

labiau tinkamas metodas dėl gebėjimo išlaikyti išleidţiamo vandens kokybės parametrus nepaisant 

srauto ir koncentracijų kitimų. Taip pat aeravimas yra teršalų nesunaikinanti technologija, kai tuo 

tarpu anglis iš adsorberio gali būti termiškai regeneruota, uţtikrinant teršalų sunaikinimą. Tačiau 

trumpam valymo periodui (< 2 metai), anglies adsorbcijos metodo naudojimas gali būti pigesnis nei 

aeravimas.  

 

3.6 Poţeminio vandens valymas nuo ištirpusių neorganinių teršalų   
 

Neorganiniai, vandenyje ištirpę junginiai gali būti valomi tokiais metodais, kaip 

oksidacijos/redukcijos, adsorbcijos, membraninio atskyrimo, jonų mainų, nusodinimo, 

koaguliacijos/flokuliacijos ir filtravimo. Šiomis technologijomis yra valomi tokie neorganiniai 

teršalai, kaip sunkieji metalai (kadmis, varis, gyvsidabris, švinas), nitratai, bendra mineralizacija, 

taip pat aukštas ir ţemas pH.  

Nuotekos iš sąvartynų ir tam tikrų pramonės įmonių yra pagrindinis taršos sunkiaisiais 

metalais šaltinis, ţemės ūkio veikla duoda taršą nitratais, padidinta mineralizacija ir pan.  

 

3.6.1 Oksidacija / Redukcija 
 

Oksidacija daţnai naudojama kad pašalinti ištirpusią geleţį iš poţeminio vandens. Kaip pH 

svyruoja tarp 7 -7,5 dvivalentė geleţis yra lengvai oksiduojama į netirpią trivalentę geleţį. Kaip 

buvo aprašyta skyriuje apie pirminį valymą (3.4 skyrius), vanduo gali būti paprastai aeruojamas, 

kad paversti dvivalentę geleţį į trivalentę. Geleţis nėra toksinis metalas, tačiau geleţies buvimas 

neigiamai veikia daugelio valymui skirtų sistemų darbą.  

Skirtingai negu geleţis, šešiavalentis chromas yra toksinis sunkusis metalas. Kaip ir 

dvivalentė geleţis, jis labai gerai tirpsta vandenyje kai yra aukštas pH. Šešiavalentis chromas yra 

sunkiai šalinamas. Šešiavalentį chromą būtina redukuoti į trivalentį, nes tik trivalentis, kuris nėra 

tirpus vandenyje esant aukštam pH gali sudaryti hidroksidus, kurie yra maţai tirpūs ir apdoroti tam 

tikru flokuliantu gali greitai nusėsti. Maţinant pH iki maţdaug 3.0, naudojamas sieros dioksidas, 

kuris paverčia šešiavalentį chromą į trivalentį. Kai vėl pH pradedamas didinti, trivalentis chromas 

iškrenta į nuosėdas.  
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Cheminė redukcija yra taip pat naudojama, kad pašalinti šviną ir gyvsidabrį. Oksidacija / 

redukcija gali būti atliekama naudojant paprastą, lengvai prieinamą įrangą ir reagentus. Pradinė 

kaina uţ reagentus bei cheminius mišinius ir eksploatavimo kaina nėra didelės, o valymo procesas 

yra lengvai valdomas.  

 

3.6.2 Adsorbcija  
 

Adsorbcija aktyvuota anglimi labai gerai išplėtota technologija, kuri yra plačiai naudojama 

įvairiems organiniams junginiams iš poţeminio vandens šalinti, jau buvo aprašyta skyriuje 3.5.4. 

Prie to, kad šalina organiką, anglis turi labai gerą potencialą adsorbuoti kai kuriuos metalus, tokius 

kaip arsenas, chromas, alavas, gyvsidabris ir sidabras.  

Viskas, kas aprašyta prie organinių teršalų valymo, tinka ir neorganiniams junginiams valyti. 

Didţiausias trūkumas yra didelė kapitalo ir eksploatavimo kaina.  

 

3.6.3 Membraninis atskyrimas 
 

Membraninio atskyrimo technologija, naudojama pašalinti organinius teršalus, gali būti 

naudojama ir neorganiniams teršalams iš vandens šalinti. Atvirkštinis osmosas naudojamas 

sukuriant aukštą slėgį praleisti vandenį per membranas ir apsaugoti neorganinius junginius nuo 

prasiskverbimo. Membranos gali išvalyti nuo 50% iki 99% ištirpusios organikos. Naudojant eilę 

membranų galima pasiekti labai aukštą teršalų išvalymo lygį.  

Daţniausiai prieš valant membranomis, reikalingas pirminis vandens valymas, kad pašalinti 

geleţį, manganą, kietas daleles ir naftos produktus, kurie gali sudaryti plėvelę ant membranos 

paviršiaus.  

Kaip jau buvo minėta, šios sistemos yra gan paprastos, tačiau, kadangi joms reikia sukurti 

aukštą slėgį, labai brangi jų eksploatacija. Kapitaliniai įdėjimai reikalingi statiniams, rezervuarams, 

vamzdynams, membranoms ir pan. įrengti. Valdymas ir prieţiūra, tame tarpe elektros energija 

aukšto slėgio siurbliams, periodinis remontas, membranų keitimas taip pat kelia kainą. Jei 

reikalingas pirminis valymas, jis dar papildomai padidina kainą.  

 

3.6.4 Jonų mainai 
 

Jonų mainų sistemos veikimo principas yra pakeisti pavojingus teigiamus ir neigiamus jonus 

tirpale į maţiau pavojingus jonus kietoje keičiamos medţiagos fazėje. Ši technologija turi platų 

panaudojimą buitiniuose vandens mikštintuvuose, kurie turi sintetinių dervos rutuliukų kaip 

keičiamos medţiagos. „Keitikliai“ su neigiamai įkrauta medţiaga (rūgštinės dervos), yra katijonų 
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keitikliai, kadangi jie pritraukia teigiamai įkrautus jonus. Teigiamai įkrauta medţiaga (šarminės 

dervos) pritraukia neigiamus jonus.  

Apskritai, šios dervos geriausiai pritraukia dvivalenčius jonus. Dvivalentis kalcis tirpale 

pasikeis su vienvalenčiu natriu dervoje. Kalcio jonai apsikeičia su natrio jonais, netekęs kalcio, 

vanduo tampa „minkštas“. 

Jonų mainai taip pat gali būti naudojami uţterštose teritorijose, kur išgautas poţeminis 

vanduo turi ištirpusių metalų – anijonų ir katijonų. Geriausia valomi anijonai yra halidai, sulfatai, 

nitratai ir cianidai. Katijonai – pagrinde sunkieji metalai.  

Panaudota mainų reakcijose derva gali būti regeneruojama ir vėl naudojama.  

 

3.6.5 Nusodinimas 
 

Padidintas tirpalo pH gali įtakoti metalų iškritimą į nuosėdas. Pavyzdţiui ištirpusi dvivalentė 

geleţis neiškrenta į nuosėdas kai yra padidintas pH.  

Kitas būdas, kaip pašalinti metalus iš tirpalo yra išmesti juos į nuosėdas kaip sulfitus arba 

hidroksidus. Paprastai, kad gauti nuosėdas yra dedama sieros ir hidroksido ir varijuojama su pH. 

Hidroksido nuosėdos yra labiausiai priimtinas tipas kainos atţvilgiu. Sulfitai yra maţiau tirpūs nei 

hidroksidai, kas reiškia, kad jie iškrenta į nuosėdas geriau ir gaunama geresnė vandens kokybė. 

Naudojant sulfitus galima gauti labai ţemas sunkiųjų metalų koncentracijas vandenyje, tačiau 

ţymiai aukštesnę kainą, nei naudojant kitus cheminius junginius. Nusodinimas sulfitais nėra 

praktikoje daţnai vartojamas, daţniausiai ši technologija naudojama kaip paskutinis ţingsnis, esant 

neaukštoms sunkiųjų metalų koncentracijoms, norint pasiekti itin aukštą išvalymo lygį.  

 

3.6.6 Koaguliacija / Flokuliacija 
 

Kartais ištirpusios vandenyje cheminės medţiagos negali iškristi į nuosėdas, todėl turi būti 

naudojami kiti metodai joms pašalinti. Neretai išsiurbtame poţeminiame vandenyje yra reikalinga 

išvalyti suspenduotas medţiagas (daţniausiai molio daleles), kurios nenusėda ir yra sunkiai 

filtruojamos. Kad pašalinti suspenduotas medţiagas daţnai yra dedamos koaguliuojančios ir 

flokuliuojančios cheminės medţiagos ir sutrauktos dalelės po kurio laiko yra pašalinamos. 

Pridedant specialių chemikalų ir kartais sureguliuojant pH, išgautame vandenyje esančios 

suspenduotos medţiagos gali būti paverčiamos į didelę, „pūkuotą“ dalelių aglomeraciją, kuri gali 

būti vadinama putomis. Esant labai ramiom sąlygom, šios putos gali nusėsti arba gali būti pašalintos 

nuo paviršiaus filtruojant. Koaguliacijos ir flokuliacijos principas yra pridėti cheminių medţiagų, 

kurios veikiant elektriniam krūviui būtų pritraukiamos vienos prie kitų. Neorganiniai koaguliantai, 

tokie, kaip kalkės, alūnas ir geleţies chloridas yra naudojami kad sutraukti daleles vienas prie kitų. 
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Aukšto molekulinio svorio organiniai polimerai, veikiantys kaip flokuliantai, naudojami tam pačiam 

tikslui pasiekti. Poţeminio vandens valymo sistemose kalkės yra pirmo pasirinkimo medţiaga, 

kadangi ji didina pH ir padeda flokuliacijai.  

 

3.6.7 Filtracija 
 

Filtracijos metu skystis leidţiamas per poringą medţiagą su tinkamų porų dydţiu, kuris turi 

būti maţesnis nei valomos dalelės. Skysčiui paprastai tekant per poringą medţiagą kai kurios 

dalelės prateka kartu su vandeniu, o kai kurios lieka filtre. Daţniausiai naudojama filtrinė medţiaga 

yra smėlis arba antracitinė anglis.  Kai kuriose sistemose naudojami filtrų tipai, pagaminti iš 

popieriaus, metalo ar plastmasės arba iš durpių ar samanų.  

Filtravimo sistemų efektyvumas priklauso nuo to, kokio uţterštumo vanduo pro jas 

leidţiamas. Kad išvengti filtrų uţsikišimo ir iš jų išplauti prilipusioms dalelėms, filtrai yra plaunami 

aukšto slėgio vandens srove. Plovimo vanduo turi būti papildomai valomas.  

Filtrai veikia efektyviai, kai išgautam vandenyje yra 100 – 200 mg/l suspenduotų dalelių. 

Paprastai filtravimas yra sekantis ţingsnis po nusodinimo, kad išvengti greito filtracinės medţiagos 

uţkišimo. Filtravimo įranga yra paprasta ir lengvai instaliuojama, ją lengva valdyti ir kontroliuoti. 

Kadangi filtravimo sistemos lengvai inkorporuojamos į kitas sistemas, jos yra puikus įrankis 

pirminiam uţteršto vandens valymui. 

 

3.6.8 Technologijos, daţniausiai naudojamos neorganinių teršalų pašalinimui iš 
poţeminio vandens ex-situ  
 

Adsorbcija, jonų mainai ir nusodinimo arba filtravimo sistemos yra daţniausiai naudojamos 

technologijos poţeminiam vandeniui nuo neorganinių teršalų valyti.  

Prieš pasirenkant valymo technologiją, pirmiausiai reikia nustatyti, kokių valymo standartų 

reikia laikytis ir kokiais metodais tai įmanoma pasiekti.  

Dauguma vandens valymo technologijų gali pasiekti išleidţiamo į nuotekas vandens 

standartus. Kad pasiekti grieţtesnius standartus, tokius, kaip geriamo vandens, gali būti būtinai 

reikalingas paskutinis ţingsnis - valymas aktyvuota anglimi. Šis papildomas ţingsnis labai padidina 

valymo kainą.  

 

3.7 Trumpa santrauka 
 

Išpumpavimo ir išvalymo (pump and treat) technologijų dėka poţeminis vanduo išsiurbiamas 

į paviršių ir čia išvalomas. Šiame skyriuje kalbama apie poţeminio vandens valymo ex-situ 

technologijas.   
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Valymas pradedamas pirmiausiai pašalinant laisvą produktą nuo vandens paviršiaus ir 

neorganines daleles, po to panaudojant vieną ar kelias technologijas, pašalinami organiniai ir 

neorganiniai teršalai ištirpę arba suspenduoti vandenyje.  

Technologijos gali būti sunaikinančios teršalus (destruktyvios) ir nesunaikinančios teršalų 

(nedestruktyvios). Naudojant nedestruktyvias technologijas, reikalinga naudoti kitus metodus 

teršalų sunaikinimui.  

Išvalytas vanduo gali būti išleidţiamas į kanalizacijos sistemas, paviršinį ar poţeminį 

vandenį, arba išvalomas iki geriamo vandens standartų ir tiekiamas į viešąsias vandentiekos 

sistemas.  

Aeratoriai ir anglies adsorberiai yra labiausiai paplitusios technologijos poţeminio vandens 

valymui nuo vandenyje ištirpusių lakių organinių teršalų. Tačiau, jei vandenyje yra pusiau lakūs 

arba nelakūs junginiai, naudojamos kitos, šiame skyriuje aprašytos technologijos.  

Adsorbcija, jonų mainai ir nusodinimo arba filtravimo sistemos yra daţniausiai naudojamos 

technologijos poţeminiam vandeniui nuo neorganinių teršalų valyti.  

 

4 Skyrius: IŠKASTO GRUNTO VALYMAS EX-SITU 

 
Šiame skyriuje daugiausiai aptariamos esamos uţteršto grunto išvalymo technologijos ir 

grunto išvalymas ex-situ. „Ex-situ“ terminas reiškia, kad teršiančios medţiagos iškasamos ar kitaip 

pašalinamos iš savo slūgsojimo vietos visam laikui ar laikinai, kol jos valomos. Ex-situ valymas 

gali būti atliekamas uţterštoje teritorijoje (mobili įranga) arba uţ jos ribų (mobili arba stacionari 

įranga). 

Prieš pradedant diskusiją apie galimas technologijas būtina aptarti iškasamų medţiagų tipus ir 

apibendrinti valymo būdus ex-situ.  

Iškasamos medţiagos gali būti: 

 gruntai nuo molio (smulkios dalelės) iki smėlio (stambios dalelės); vandens kiekis 

paprastai <50% ; 

 nuogulos nuo molio (smulkios dalelės) iki smėlio (stambios dalelės); vandens kiekis 

paprastai >50% ; 

 uolienos ir sankaupos (pvz; iškastų uolienų, gargţdo, skaldos, šlakų ir pan.); 

 kietos, skystos ir chemijos pramonės atliekos; 

 kietos šiukšlės ( popierius, metalo gaminiai, darţovių masė, stiklas, plastikas ir pan.); 

 pavojingos šiukšlės (specialiai tvarkomos pavojingos medţiagos); gali būti skystos ir 

kietos; 
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 pramonės produkcija (transformatoriai, statinės, tepalai, chemikalai, kuras, pesticidai 

ir pan.). 

Daugelyje uţterštų vietų būtina iškasti ir iškastą uţterštą gruntą išvalyti ex-situ. Yra daugybė 

prieţasčių, kodėl ex-situ iškasimas yra privalumas, tačiau pagrindinė iš jų - greitas problemos 

išsprendimas vietoje. In-situ valymas gali tęstis ilgai. Daugeliu atvejų, nusprendus išvalyti uţterštą 

teritoriją norima greito rezultato, po kurio galima atnaujinti veiklą arba parduoti ţemę. 

4.1 paveiksle pateikta iškasto grunto visų galimų tvarkymo būdų struktūrinė schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirminis valymas 

Pavojingų atliekų 

saugykla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saugojimas Perdirbimas Panaudojimas 

 

4.1 pav. Grunto valymo ex-situ pagrindinių valymo galimybių schema 

 

 

4.1 Uţteršto grunto valymo ex-situ metodai 
 

Nusprendus iškasti gruntą, pirmiausia būtina pasirinkti išvalymo ir saugojimo vietas bei 

perdirbimo būdus. Teršalų išvalymo būdų pasirinkimas priklauso nuo geografinės vietos, keliamų 

reikalavimų išvalymui, uţterštai vietai, teritorijos savininko norų dėl iškasamo grunto, iškastos 

medţiagos fizinės būklės ir uţteršto ploto. Ex-situ išvalymui keliami reikalavimai yra tokie pat, 

kaip ir vietai, iš kurios iškastas uţterštas gruntas. Pavyzdţiui, iškastas gruntas, skirtas naudoti ţemės 

ūkyje dirvoţemio sluoksniui, turi būti išvalytas ţymiai labiau nei tas, kuris išveţamas į sąvartyną. 

Iškastas gruntas, 

nuosėdos, atliekos 

Pirminis valymas 

 

Pramoninis ar 

teritorinis sąvartynas 

Ex-situ valymas: 

-pirminis valymas  

-grunto plovimas 

-terminis / biologinis 

-cheminis 

-metalų ekstrakcija 

-fiksavimas/stabilizavimas 

-kiti 

Pavojingos 

atliekos? 

a 

 

Ne 

Taip 
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Saugojimas. Iškastos medţiagos saugojimas taikomas kaip laikina priemonė. Kada 

uţteršimo situacija yra grėsminga arba kai dar nėra pasirinkti valymo metodai, galima imtis 

medţiagų iškasimo ir saugojimo vietoje. Saugykla gali būti ant ţemės paviršiaus, ant minkšto 

nepralaidaus sluoksnio, pastatų ar specialiai padarytų saugyklų ar komerciškai prieinamų pavojingų 

medţiagų saugojimo talpose. 

Panaudojimas. Iškastų ir išvalytų gruntų panaudojimo alternatyvos paprastai yra 

tausojančios, ypač, kai taršos lygis yra minimalus arba išvalymas koncentraciją sumaţino iki 

tinkamo lygio. Nustatytų teršalų tipas ir teršimo lygis iškastuose gruntuose apsprendţia, ar jie galės 

būti panaudoti kaip uţpildas. Uţpildas turi būti saugus ţmonių sveikatai ir aplinkai bei atitikti 

reguliuojančius reikalavimus. Populiariausias iškasto grunto panaudojimas yra, pavyzdţiui, 

dirvoţemis iš gyvenamosios teritorijos gali būti iškasamas, kai neatitinka gyvenamajai teritorijai 

keliamų reikalavimų, bet jeigu neviršija pramoninių kriterijų, gali būti naudojamas pramoninėje 

teritorijoje. 

Išvalyti gruntai gali būti panaudojami: 

• industrinės paskirties teritorijose, 

• gyvenamosiose/komercinėse teritorijose, 

• ţemės ūkyje, 

• sąvartynams uţdengti (reikalaujamas ţemiausias išvalymo lygis) ar pan. 

Valymo procesai gali būti klasifikuojami į: 

•  pirminį valymą; 

•  biologinį; 

•  cheminį organikos valymą; 

•  metalų ištrauką; 

•  terminį; 

•  stabilizavimą. 

 

4.1.1 Pirminis apdorojimas (valymas) 
 

Daugumos pirminio apdorojimo technologijų tikslas yra sumaţinti iškasto grunto kiekį iki 

tokio, kokiam būtinas tolimesnis apdorojimas ir valymas. Kai kuriose pirminio apdorojimo 

technologijose mėginama atskirti palyginus švarią iškasto grunto frakciją nuo likusių, labiau 

uţterštų, kitose – iškasamame grunte atskirti vandenį nuo kietųjų dalelių. 

Pagrindinės pirminio apdorojimo technologijos yra: 

•   dehidrinimas; 

•   dydţių atskyrimas; 
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•   plovimas; 

•   tankio atskyrimas; 

•   magnetinių savybių atskyrimas; 

•   perplovimas vandeniu. 

 

Pirmasis iškasto grunto apdorojimo ţingsnis daţnai yra dehidrinimas. Uţterštose nuogulose 

paprastai būna daug vandens, ypač jei valomos vandens šaltinių dugno nuosėdos ar dumblas, ir 

todėl kartais prieš valymą būtina dalį vandens pašalinti. Dehidrinimas paprastai atliekamas fiziniais 

metodais, tokiais kaip nusėsdinimas, garinimas (dţiovinimas), centrifugavimas ar filtravimas. 

Pasirenkamas metodas labai priklauso nuo kitų valymo projekto fazių.  

Daugumoje iškasto grunto yra kaţkiek augalų liekanų, metalo, gyvūnų kaulų ir kriauklių 

nuolauţų bei smulkių dalelių sankaupų. Šios medţiagos yra nepageidaujamos, nes gali paţeisti 

apdorojimo ir valymo sistemas, apsunkinti grunto tekėjimą ir turėti daug teršalų. Yra sukurta daug 

specialių technologijų, apdorojančių tokį gruntą: grubus tinklelis, gaudyklė, magnetinis separatorius 

ir graibštas. 

Vienas pirminio apdorojimo tipas paremtas tuo, kad teršalai pirmiausiai yra adsorbuojami 

smulkiose iškasto grunto dalelėse. Visai nesunku atskirti didesnes daleles nuo smulkiųjų. Taikomos 

technologijos yra hidrociklonai ir tinkleliai. Kai kuriais atvejais didesnės dalelės yra išplaunamos, 

po to atskiriamos tolesniam taršos lygio maţinimui. Iškasto grunto hidrocikloninė separacija labai 

svarbi valymo proceso dalis. 

Teršalus galima aptikti tiek didelio, tiek ir maţo tankio grunto frakcijose. Kai kurios 

atskyrimo technologijos būtent ir paremtos dalelių tankiu - hidrociklonai, tankios terpės 

nusėsdinimo baseinai, sraigtiniai atskyrėjai, naudojami atskirti pagal tankumą (arba nusėdimo 

greitį). 

Putų plūduriavimas (floatacija) yra paţangi atskyrimo technika, paremta uţterštų nuosėdų 

dalelių fizinėmis ir cheminėmis charakteristikomis. Į iškastą gruntą dedami specialūs putojantys 

chemikalai, ir mišinys, susimaišęs su oru, suputoja. Putos, atskirai nuo kietųjų dalelių, suformuoja 

teršalų (tiek metalo, tiek organikos) plūdurus. Paprastai labai smulkios dalelės plūduriuoja kartu su 

putomis ir tampa uţterštos frakcijos dalimi.  

Atskyrimo technologijų metu gaunamos uţterštos nuosėdos, kurios turi būti papildomai 

išvalomos arba saugomos. Svarbus atskyrimo uţdavinys yra sumaţinti pašalinamos medţiagos 

kiekį ir išgauti medţiagą, tinkamą vėl naudoti. Daugumoje atvejų atskyrimas sumaţina bendrą 

valymo darbų kainą. 
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Vandens telkinių dugno nuosėdų valymo metu ir valant gruntą plovimo technologijomis 

naudojamas vanduo, ko rezultate gaunamas didelis vandens perteklius. Daţnais atvejais vanduo yra 

uţterštas ir, prieš išpilant į kanalizaciją arba išleidţiantį paviršinio vandens telkinius, jį būtina 

valyti. Vandens valymas yra labiau ištobulinta procedūra, nei uţterštų nuosėdų valymas. Yra platus 

spektras valymo būdų. Kai pertekliniame vandenyje didţiausia tarša sulaikoma suspenduotuose 

tirščiuose, į daugelį vandens valymo būdų įtraukiamas ir jų pašalinimas. Tai atliekama dviem 

būdais: 

•  filtravimu; 

•  sustiprintu nusėsdinimu. 

Taikant grunto išplovimo metodą, teršalai pašalinami dvejopai - tam tikros rūšies tirpalu 

ištirpinant arba suspenduojant grunte esančias teršiančias medţiagas; koncentruojant teršiančias 

medţiagas maţesniame tūryje ar separuojant gruntą pagal dalelių dydį ar gravitacinius ypatumus. 

Pastarasis metodas yra pagrįstas tam tikrų nuogulų (molio, aleurito) savybe surišti organinius ir 

neorganinius teršalus: molio dalelės yra sumaišomos su uţterštu smėliu ar ţvirgţdu ir po tam tikro 

laiko, kartu su adsorbuotais teršalais išplaunamos. Taip gerokai sumaţinamas uţterštų nuogulų tūris 

ir būna lengviau juos išvalyti ar sandėliuoti. Kai vietoj vandens naudojami chemikalai (tirpikliai), 

toks metodas vadinamas tirpalų ekstrakcija.   

 

4.1.2 Biologinis valymas 
 

Biologiniai metodai pagrįsti mikroorganizmų, bakterijų ir kai kurių augalų naudojimu teršalų 

destrukcijai. Apskritai, biologiniai metodai reiškia papildomą deguonies ir maisto medţiagų 

padavimą į valomą terpę, kartu palaikant tinkamą temperatūrą ir pH. Kartais į uţterštą terpę 

įterpiama mikroorganizmų tam tikrų teršalų destrukcijai pagreitinti.  

Biodegradacija. Tai procesas, kai natūralios bakterijos arba papildomai įterpti 

mikroorganizmai, sudarius palankias sąlygas, suardo (metabolizuoja) arba transformuoja grunte 

esančius organinius teršalus. Esant pakankamam deguonies kiekiui (aerobinės 

sąlygos)mikroorganizmai perdirba teršalus iki anglies dvideginio ir vandens. Trūkstant deguonies 

(anaerobinės sąlygos), teršalai yra metabolizuojami iki metano, anglies dvideginio ir sieros 

vandenilio. Kartais teršalų biodegradacijos metu susidaro tarpinės medţiagos, kurios gali būti labiau 

pavojingos nei patys teršalai.  

Kompostavimas. Tai ex-situ metodas, kai uţterštas gruntas yra iškasamas ir perveţamas į 

kompostavimo aikštelę, kur sumaišomas su organine medţiaga (medienos atliekomis, gyvulių 

mėšlu ar augalų atliekomis) tam, kad būtų padidintas terpės poringumas ir mikroorganizmų 

aktyvumas. Maksimalus teršalų degradavimo laipsnis pasiekiamas palaikant tam tikrą drėgmės, 
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deguonies, maisto medţiagų (anglies ir azoto) santykį ir pH reţimą. Tokios degradacijos metu dėl 

aktyvios mikroorganizmų veiklos valomos terpės temperatūra pakyla iki 50 – 55 
0
C.  

Yra trys pagrindiniai uţterštos terpės kompostavimo būdai: 

• kompostavimas aeruojamose kaugėse (kai į komposto kaugę pro specialiai pravestus 

skylėtus vamzdţius yra pučiamas arba vakuuminiais siurbliais siurbiamas oras); 

• kompostavimas specialiuose konteineriuose – reaktoriuose; 

• kompostavimas ilgose „pradalgėse“, pastoviai jas vartant specialia technika. Šis metodas 

laikomas vienu efektyviausių kompostavimo būdų (V. Juodkazis, A. Marcinonis, 2008). 

Biologinio valymo efektyvumas, labai priklauso nuo teršalų formos, kokia jie yra absorbuoti 

grunte. Biologinio valymo pranašumas yra tas, kad išsaugomos iškasto grunto charakteristikos 

(tame tarpe ir organika). Terminiai ir cheminiai procesai gali sunaikinti grunto ir nuosėdų organines 

medţiagas, dėl ko išvalytas produktas gali maţiau tikti tolimesniam panaudojimui . 

Visiškai kitokia technologija yra augalų auginimas. Šis metodas, dar vadinamas 

fitoapdirbimu, išnaudoja augalų sugebėjimą per šaknų sistemą arba tiesiogiai per dumblių ląstelių 

sieneles susiurbti medţiagas (tokias, kaip sunkieji metalai). Rezultatai priklauso nuo grunto 

charakteristikų, mišinio ir teršalų koncentracijos bei augalų sugebėjimo absorbuoti teršalus. Ex – 

situ fitoapdirbimas panašus į tokį in-situ, aptartą 2 skyriuje, tačiau iškastą gruntą reikia laikyti 

specialioje kameroje ar valymo aikštelėje. 

 
4.1.3 Cheminis valymas 
 

Cheminiai metodai – tai teršiančių medţiagų transformavimas į maţiau pavojingus arba 

visiškai nepavojingus junginius vykstant cheminėms reakcijoms. Daţniausiai taikomi metodai – 

tirpalų ekstrakcija ir teršalų konsolidavimas. Atskira modifikacija, kai cheminės medţiagos 

naudojamos teršalų atskyrimui nuo kietos fazės palengvinti. Daţniausiai tam naudojamos paviršiaus 

aktyviosios medţiagos. Metodo trūkumas – valoma terpė daţnai uţteršiama antriniais junginiais. . 

Organiniai teršalai iškastame grunte gali būti suardyti pridedant, stiprių oksiduojančių 

medţiagų tokių, kaip vandenilio peroksidas, ozonas, kalio permanganatas ar kt.. Pagrindinė šių 

technologijų problema yra ta, kad oksiduojanti medţiaga nėra skirta tik teršalams. Oksiduojančios 

medţiagos kartu oksiduoja ir natūraliai esančias organines medţiagas. 

Chlororganiniai teršalai tokie, kaip polichlorintieji bifenilai (PCB), gali būti veikiami 

cheminiu valymo būdu, kai chloras yra išstumiamas iš molekulių struktūros. Yra daugybė 

patentuotų technologijų, tačiau daţniausiai naudojamos metalų (natrio ar kalio) reakcijos. 

Reaguojant metalams su chloro atomais, chloras yra išstumiamas iš molekulinės struktūros, 

molekules paverčiant nekenksmingomis. 
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Organiniai teršalai taip pat gali būti valomi plaunant su organiniais tirpikliais arba vandeniu. 

Šiam tikslui yra keletas komercinių įrengimų. Jie gali išvalyti geriau, negu biologiniai procesai, bet 

ne taip gerai, kaip terminis valymas. 

 

4.1.4 Metalų ištraukimas 
 

Metalai negali būti suardyti taip, kaip organinės cheminės medţiagos. Todėl yra tik viena 

technologija sumaţinti metalų koncentraciją iškastame grunte – jų ištraukimas. Kadangi metalai 

pasiţymi formų įvairove tiek grunte, tiek dumble, tiek nuosėdose, juos pašalinti sunku. Tačiau 

keletas technologijų rodo gana gerus rezultatus.  

Metalų ištraukimo pagrindinės technologijos yra: 

• Išplovimas  

- rūgštūs tirpalai 

- šarminiai tirpalai 

• Floatacija 

• Elektrokinetika 

• Fitovalymas 

- makrofitais 

Metalų ištraukimas naudojant rūgštis arba kompleksus sudarančias medţiagas dėl stiprios 

redukcijos gali labai įtakoti sunkiųjų metalų kiekį. 

Rūgštinės ištraukimo technologijos yra įprastos dėl padidėjusio metalų tirpumo prie ţemų 

pH reikšmių. Tokios kategorijos dauguma technologijų yra pakankamai efektyvios, jeigu iškastas 

gruntas yra uţterštas vienu arba dviem metalais, bet atsiranda problemų, kai yra metalų mišinys. 

Nors sunkiuosius metalus iš iškasto grunto galima pašalinti išskyrimo metodais, dėl aukštų kainų jie 

gali būti taikomi tik labai uţterštose teritorijose.  

Floatacija – procesas, ištobulintas kasybos pramonėje išskiriant metalus iš sutrupintos rūdos. 

Floatavimo talpoje, pučiant orą, dideliu greičiu maišomas iškastas gruntas su specialiais 

putojančiais cheminiais priedais. Susiformuoja metalų turinčių dalelių kompleksai, cheminės 

priemaišos ir oro burbuliukai, kurie ir išplaukia į talpos viršutinę dalį, iš kur jie yra lengvai 

nugraibomi. Sunkesnės, didesnės dalys lieka dugne.  

Kai kuriais atvejais tai yra labai efektyvus metodas, kadangi nuosėdose lieka ţymiai maţesnės 

metalų koncentracijos, nei suformuotose putose. Šiuo metodu galima sumaţinti sunkiųjų metalų 

koncentracijas ir valomo grunto kiekį.  
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Elektrokinetinis metodas naudoja elektrinio potencialo skirtumą, kad priverstų metalus 

judėti anodo arba katodo kryptimi. Tai gali būti naudojama tiek esant kietai, tiek tirštai fazėms.  

Metalų šalinimas makrofitų pagalba yra labai plačiai taikoma technologija. Fitoišvalymas 

skirstomas į fitoekstrakciją (fitoakumuliaciją), rizofiltraciją ir fitodegradaciją. 

Fitoekstrakcija – tai augalų savybė kartu su maisto medţiagomis iš dirvoţemio paimti 

didelius metalų ar kitų teršalų kiekius ir kaupti juos savo audiniuose. Pavyzdţiui, yra speciali rūšis 

karklų, kurie sodinami uţterštame dirvoţemyje, o jiems uţaugus nupjaunami ir sudeginami ar 

panaudojami pynimui.  

Rizofiltracija – tai augalų auginimas vandenyje ar nuotekose, iš kurių augalų šaknys siurbia 

ir kaupia savyje teršalus. 

Fitodegradacija – tai teršalų destrukcija bakterijomis, kurias pagamina augalai.  

Daţnai fitovalymas yra pats pigiausias valymo metodas, tačiau tai kartu ir labai lėtas procesas.  

 

4.1.5 Terminis valymas 
 

Iškasta uţteršta terpė arba liekanos gautos naudojant kitus valymo metodus, kurios yra labai 

stipriai uţterštos organine medţiaga, gali būti apdorojamos termiškai. Terminis valymas yra labai 

brangus, tačiau jo pagalba galima pasiekti labai aukštų teršalų pašalinimo ar sunaikinimo lygių.  

Terminiai metodai gali būti keleto tipų: 

Deginimas – kai aukštoje temperatūroje (nuo 870
0
 C iki 1200

0
 C ) sunaikinami arba 

išgarinami pavojingi organiniai teršalai. Deginant sunaikinama iki 99,9 % teršalų.  

Pirolizė – tai procesas, kurio metu naudojant slėgį ir apie 400
0
 C temperatūrą, pavojingos 

medţiagos iš kietos būklės pereina į dujinę. Apdorojant uţterštą gruntą pirolizės būdu, susidaro 

kieta fazė – šlakas ir pelenai, kurie savo ruoţtu sukaupia daug teršalų ir turi būti laikomi pavojingų 

medţiagų saugyklose. Pirolizės metu išsiskiriančios dujos taip pat turi būti papildomai valomos 

arba deginamos. 

Terminė desorbcija – tai procesas, kai uţteršta terpė kaitinama 90- 320
0
 C temperatūroje, 

kad būtų išgarintas vanduo ir organinės medţiagos, garus nukreipiant į valymo įrenginius. Taikant 

šį būdą, išgarinami tik tam tikri organiniai teršalai. Šio metodo trūkumas – po išvalymo gruntas yra 

„negyva“, jo atgaivinimui reikalinga iš naujo įterpinėti įvairias bakterijas ir mikroorganizmus.  

 

4.2 Trumpa santrauka 
 

Iškastai terpei ex-situ valyti yra labai platus metodų pasirinkimas. Dabartinės technologijos 

gali šalinti, suardyti ar sulaikyti visus teršalų tipus ir yra galimi praktiškai visiems iškastos terpės 
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tipams. Valymo kaina, palyginti su tais pačiais in-situ metodais (biovalymas, fito valymas 

elektrokinetika ir t. t.) yra ţymiai aukštesnė dėl uţterštos terpės iškasimo ir išveţimo darbų. 

Kiekvienai uţterštai teritorijai yra savas valymo metodas ar kelių metodų kombinacija ir optimali 

kombinacija pasirenkama pasvėrus techninius, ekonominius, poveikio ţmogaus sveikatai ir aplinkai 

aspektus.  

 

5 Skyrius: UŢTERŠTO ORO VALYMAS 

 
Uţterštas oras, kuris gali būti dar vadinamas lakios fazės emisija, gali reikalauti išvalymo 

teršalų pašalinimui arba sunaikinimui. Uţterštas oras gali būti iš emisijų iš poţeminio vandens ir 

dirvoţemio valymo technologijų, iš dujinių emisijų tiesiai iš uţteršto dirvoţemio ir vandens 

paviršiaus ir iš dujinių emisijų iš in-situ ventiliavimo technologijų. Nepaisant plataus šaltinių 

asortimento, išmetamų dujų valymui yra tik keletas technologijų.  

Uţterštų teritorijų valymo eigoje labai daţnas produktas yra išmetamas uţterštas oras, tačiau 

daţnai į tai neţiūrima kaip į pavojingą, valymo reikalaujančią taršą. Kiekvienas lakios fazės 

produktas, ateinantis tiesiogiai iš uţterštos teritorijos arba atsirandantis taršos šalinimo eigoje turi 

būti ištirtas ir, esant reikalui išvalytas. Uţterštos dujos daţniausiai gaminasi esant taršai lakiais 

organiniais junginiais, dulkėmis, amonio junginiais, sieros junginiais, anglies dioksidu, anglies 

monoksidu arba lakiais metalais.  

Išmetamas oras kai kuriais atvejais yra vienas teršalas, o kitais atvejais yra susimaišiusios 

kelios medţiagos, gali būti su nedideliu kiekiu oro arba be jo. Pavyzdţiui metano dujos 

atsirandančios biologiškai skylant organinėms atliekoms, azoto dujos gaunamos deginant. Išmetamų 

dujų šaltinių kiekis yra labai didelis ir kartais net nenuspėjamas. Kiekviena uţteršta teritorija ir 

kiekvienas jos tvarkymo projektas reikalauja tyrimų, kad identifikuoti galimus pavojingų dujų 

išmetimus į atmosferą.  

Tipiniai pavojingų išmetamų dujų šaltiniai: 

pasyvios emisijos tiesiai iš uţterštos teritorijos 

metano dujos atsirandančios biologiškai skylant organinėms atliekoms 

sieros dujos iš atsirandančios irstant organikai 

laki ir pusiau laki organika pasišalinanti per uţteršto dirvoţemio plyšius ir poras 

dulkės, sukeltos vėjo veiklos 

dujos atsirandančios iš paţeistų saugojimo talpų ar panaudotų konteinerių

emisijos iš uţterštos teritorijos valymo in-situ veiklos  

dirvoţemio vakuuminis išsiurbimas 

dirvoţemio kaitinimas, kad išgarinti teršalus 

aeravimas 

bioventiliavimas 

aeravimas garais 

emisijos, gaunamos vykdant iškasimo darbus 
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emisijos iš poţeminio vandens valymo ex-situ  

filtravimo blokai 

biologiniai valymo įrenginiai 

cheminių medţiagų saugyklos  

emisijos iš kietų dalelių valymo ex-situ 

emisijos iš deginimo, kaitinimo, šildymo įrenginių 

biodumblo reaktoriai 

ţemdirbystė ir pan. 

 

Pavojingų dujų šaltiniai gali būti sugrupuoti į dvi kategorijas: emisijos iš dirbtinių taškinių 

šaltinių (vamzdţiai, saugyklos, angos ir kt.) ir emisijos iš daţniausiai natūralių ne taškinių šaltinių 

(uţterštas paviršius, valymo technologijos procesas ar vandens laikymo vietos). Pirmos kategorijos 

emisijas yra lengva kontroliuoti ir surinkti, jei yra reikalingas valymas. Netgi daţniausiai išmetimo 

vietose iš karto yra prijungti kontroliavimo - valymo įrenginiai. Antros kategorijos emisijos, kurios 

yra ne taškinio, o plotinio pobūdţio yra ţymiai sudėtingiau kontroliuojamos ir surenkamos. Ne 

taškiniuose šaltiniuose išmetamos dujos gali būti kontroliuojamos dviem būdais: 

išmetamų dujų surinkimu vakuumo pagalba. Ši technologija naudoja oro latakus išdėstytus 

netoli uţteršto paviršiaus ir centrinės siurblinės vakuumui sukurti, kuris išsiurbia didţiąją dalį 

uţterštų dujų nuo uţteršto paviršiaus. Latakais uţterštas oras paduodamas į valymo sistemą arba 

išleidţiamas neišvalytas. Kartais yra naudojami gaubtai, kad padidinti uţteršto oro surinkimo 

efektyvumą.  

 pavojingų išmetamų dujų išmetimo apribojimas fiziniais barjerais ir vakuumu. Naudojant šį 

būdą, uţterštas paviršius ar technologijos yra išdėstytos po tentu arba statinio viduje. Statinys arba 

tentas turi vieną išleidţiamąją angą, per kurią oras gali išeiti. Oras yra išsiurbiamas naudojant ţemo 

spaudimo vakuumą. Vakuumas sukuria ţemą oro spaudimą struktūros viduje, dėl ko švarus oras iš 

išorės patenka per plyšius ar skyles, o uţterštas oras iš vidaus negali išeiti per niekur kitur, išskyrus 

specialią ventiliacijos angą. Išsiurbtas oras paduodamas į valymo sistemas. Kartais (daţniausiai 

laikinam apribojimui) naudojamas uţdangalas, pvz. brezentas be uţteršto oro surinkimo sistemos, 

kad uţkirsti kelią pavojingų dujų susidarymui.  

 

5.1 Uţteršto oro valymo technologijos  
 

Kaip jau buvo minėta anksčiau, yra nemaţai išmetamų dujų valymo metodų (4.1 pav). 

Priklausomai nuo teisinių dalykų, uţterštas oras gali būti ir nevalomas, o tiesiogiai išleidţiamas į 

atmosferą, jei neviršija nustatytų oro emisijų standartų. Lengviausia iš išmetamų dujų pašalinti 

dulkes ir kietas daleles ir metodai tai padaryti yra labai išvystyti.  
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5.1 pav. Pagrindiniai uţteršto oro valymo metodai (pagal Water Technology International 

Corp., Burlington, Ontario, 1997) 
 
 

5.1.1 Dulkių pašalinimo technologijos 
 

Technologijos, kurių pirminė paskirtis yra pašalinti dulkes ir kietąsias daleles: 

Filtrai – labiausiai paplitęs yra rankovinis filtras, kuris yra komplektas medţiaginių filtrų su 

įvairiais angų dydţiais. Oras eina per filtrą, o dalelės, didesnės nei angos, lieka. Dar gali būti 

tinkleliniai arba pluoštiniai filtrai.  

Drėgni skruberiai – tai technologija, kai yra purškiamas vanduo ar kitas tirpalas kad iš 

išmetamų dujų pašalinti dulkes. Kai dulkės arba dalelės sušlampa, jos įgauna masę ir veikiamos 

gravitacinės jėgos iškrenta į surinkimo talpą. Kai kuriais drėgnais skruberiais gali būti pašalinami 

tokie dujiniai komponentai, kaip chloro, sieros junginiai bei azoto junginiai purškiant reaguojantį 

tirpalą, tokį, kaip kaustinė soda (NaOH). 

Elektrostatiniai nusodintuvai – ši įranga sukuria elektrinį lauką išmetamom dujom. Įkrova, 

perduota dalelėms priverčia jas sudaryti konglomeratus su kitomis dalelėmis ir dalelės nusėda arba 

nukreipiamos į filtrus. 

Hidrociklonai – Ši įranga priverčia dujas dideliu greičiu pakilti į spiralinės kameros viršų. 

Dujų verpetai krinta ţemyn kamera. Atsirandančios rotacinės jėgos priverčia daleles migruoti lauk 

iš kameros. Kameros apačioje dujų srautas tiesiai kyla per kameros centrą, tačiau dalelės yra per 

sunkios, kad pakilti aukštyn su dujomis ir lieka kameros apačioje. Hidrociklonai yra labai efektyvūs 

šalinant kietąsias daleles.   
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5.1.2 Adsorbcija aktyvuota anglimi 
 

Anglies adsorbcija yra labiausiai paplitęs valymo metodas valyti organinius teršalus dujinėje 

fazėje. Adsorbcija nėra destruktyvus metodas, tačiau teršalai likę anglyje, daţniausiai yra 

sunaikinami regeneruojant anglį (deginant aukšta temperatūra). Labai aukštas anglies adsorbcijos 

efektyvumas yra daugumai organinių ir keletui neorganinių teršalų.  

Anglies adsorbcija galima pasiekti aukštus išvalymo lygius ir šias sistemas galima įsigyti 

komercinėje prekyboje, kurių yra labai platus dydţių ir tūrių pasirinkimas.  

Aktyvuotos anglies sistemos dujinei fazei valyti yra jautrios drėgmei, todėl, jei dujose yra 

drėgnumas didesnis nei 40-50 %, jas reikia „išdţiovinti“. Anglies adsorbcijos sistemos taip pat gali 

būti uţteršiamos biologine augmenija, dulkėmis ir neorganinėm dalelėm. Dulkės daţniausiai yra 

pašalinamos prieš naudojant anglies adsorbciją. Biologinė augmenija gali būti kontroliuojama 

maţinant drėgnumą ir naudojant baktericidinius preparatus.  

 

5.1.3 Kondensacija 
 

Kondensacija yra labai priimtinas metodas valyti aukštos temperatūros išmetamas dujas, 

pavyzdţiui iš terminio valymo sistemų. Kondensacija yra labai paprasta technologija, kur 

išmetamos dujos yra atšaldomos iki temperatūros, kada pageidaujamas teršalas kondensuojasi į 

skystą fazę ir yra surenkamas grynas arba skysto produkto mišinys.  

Kondensacija taip pat gali būti naudojama drėgmės pertekliui iš dujinės fazės pašalinti.  

Kruopščiai kontroliuojant atšaldymo temperatūrą, skirtingi organiniai teršalai gali būti 

pašalinami skirtingose valymo fazėse.  

Šaldymas vyksta naudojant kompresorius arba leidţiant dujas per šaltą skystį ar tirštą 

medţiagą, pvz. ledinį vandenį.  

Kondensacijos kitas variantas yra teršalų eliminavimas. Šioje sistemoje dujos yra 

suleidţiamos tiesiai į vandenį ar kitą šaltą organinį tirpalą ir teršalai pereina į skystą fazę.  

 

5.1.4 Sudeginimas 
 

Sudeginimas yra gerai aprobuota ir efektyvi organinius teršalus dujinėje fazėje sunaikinanti 

technologija. Sudeginimas dujiniams teršalams yra ţymiai efektyvesnis nei skysčiui ar kietoms 

medţiagoms, kadangi yra ţymiai geresnis teršalų ir šilumos pasiskirstymas deginimo kameroje. 

Sudeginti galima labai didelius dujinių teršalų kiekius su 99,99 % efektyvumu. Sudeginimas 

lengvai pakelia teršalų srauto ir koncentracijos svyravimus. Dauguma organinių teršalų oksiduojasi 

prie 100 – 1400 laipsnių. Galutinis sudeginimo produktas yra anglies dioksidas, anglies monoksidas 
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ir vanduo. Dulkės ir pelenai daţniausiai yra pašalinami per kaminą, prieš tai perleidţiant per filtrus 

ir skruberius.  

Šio metodo trūkumai yra tai, kad šis metodas yra brangesnis nei kitos sistemos, gali sukurti 

kenksmingas emisijas neteisingai eksploatuojant, reikalauja pastovios prieţiūros.  

 

5.1.5 Liepsnos metodas 
 

Kai kurios išmetamos dujos turi pakankamai aukštą energijos vertę, kad jos gali sudegti kaip 

liepsna atviroje atmosferoje arba deginimo kameroje. Išmetamos dujos, galinčios liepsnoti gali 

susidaryti cheminėse gamyklose, liejyklose ir pan. Jei dujos yra deginamos uţdarose kamerose, 

oksidacijos energija gali būti paverčiama į šilumą arba dinaminę energiją. Daugumoje šalių teisės 

aktais yra draudţiamas atviras dujų deginimas, kadangi paprastai tai nėra labai efektyvu sunaikinant 

teršalus ir tam daţnai prieštarauja kaimynystėje esantys gyventojai.  

 

5.1.6 Katalitinė oksidacija 
 

Organinių junginių terminė oksidacija gali vykti ţemesnėse temperatūrose, nei sudeginant, jei 

yra naudojami cheminiai katalizatoriai kad suţadinti oksidacijos reakciją. Katalitinės oksidacijos 

sistemos veikia prie 200 – 500
0
 C temperatūros. Dujos yra paduodamos į šildymo reakcijos kamerą, 

ir teka virš katalitinės medţiagos, daţniausiai metalų oksidų, tokių kaip titano dioksidas. Organikos 

oksidacija vyksta ant katalizatoriaus paviršiaus, kur metalų oksidai atiduoda trūkstamą deguonį.  

 

5.1.7 Terminė redukcija 
 

Terminė redukcija yra priešinga terminei oksidacijai (sudeginimui). Terminė organinių 

medţiagų redukcija vyksta prie 800 – 900
0
 C temperatūros dalyvaujant vandeniliui. Vietoj to, kad 

būtų oksiduotos, taip kaip sudeginant, organinių medţiagų molekulės yra chemiškai suskaidomos. 

Plačiau terminė redukcija aprašyta 5 skyriuje.  

Šios technologijos privalumas yra neaukšta kaina ir švaresnės emisijos nei naudojant 

sudeginimą.  

 

5.1.8 Biofiltrai 
 

Biofiltrai yra palyginti neseniai naudojami išmetamų dujų valymui. Biofiltrai dujoms valyti 

yra labai panašūs į biofiltrus, naudojamus vandens valymui. Dujos yra leidţiamos per poringą 

medţiagą su aktyvia mikroorganizmų populiacija. Kai teršalai sueina į kontaktą su terpe, jie yra 

adsorbuojami ir tada mikroorganizmų pagalba metabolizuojami. Biofiltrai yra teršalus sunaikinanti 

technologija. Biofiltrai paprastai nepasiekia visiško teršalų sunaikinimo, kaip terminiai metodai, 
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tačiau jie gali išvalyti orą iki leidţiamų lygių. Jie yra nebrangūs įsigyti ir eksploatuoti. Biofiltras 

daţniausiai yra metalinis ar plastikinis konteineris, pripildytas organinės medţiagos, tokios kaip 

durpės, samanos, kompostas ar medienos droţlės. Mikroorganizmai yra įvedami į organinę 

medţiagą ir jiems yra sudaromos palankios augimui sąlygos. Turi praeiti aklimatizacijos periodas, 

per kurį mikroorganizmai prisitaiko naikinti tam tikrus teršalus. Tik po to jau naudojant spaudimą 

per filtrą yra leidţiamos uţterštos dujos. Daţnai uţterštos dujos turi būti sudrėkinamos, tam kad 

palaikyti reikiamą drėgmės kiekį organinėje medţiagoje.  

Yra keletas biofiltrų trūkumų. Vienas iš jų, tai kad jie nėra labai jautrūs teršalų pasikeitimams 

dujose. Taip yra todėl, kad mikroorganizmai negali greitai adaptuotis, kad naikinti kitų rūšių 

teršalus arba netgi didesnį ar maţesnį teršalų kiekį. Taip pat biofiltruose dujos randa lengviausią 

kelią per organinę medţiagą – filtrą ir neuţsilieka reaktoriuje tiek ilgai, kiek reiktų teršalams 

sunaikinti.  

 

5.2 Trumpa santrauka 
 

Uţterštos dujos gali būti išmetamos valymo proceso metu arba iš ne taškinių šaltinių tiesiogiai 

nuo uţteršto paviršiaus ar darbinių, gamybinių plotų. Ne taškiniuose šaltiniuose ţymiai sunkiau 

kontroliuoti teršalų emisijas. Ar reikalingas valymas, ar teršalai gali būti tiesiogiai išleidţiami į 

atmosferą priklauso nuo pavojingų teršiančių medţiagų koncentracijų. Teršiančios medţiagos 

išmetamose dujose gali būti sveikatai ţalingos kietosios dalelės, organiniai garai, neorganiniai garai, 

dujos degimo ar irimo produktai (CO, CO2, metanas ir kt.). Yra nemaţai technologijų, kurios gali 

būti naudojamos uţteršto oro valymui. Pačios paprasčiausios yra technologijos, kurių pagalba 

šalinamos kietosios dalelės ir aktyvuotos anglies adsorbcija organiniams teršalams šalinti.  

Destruktyvios technologijos, tokios, kaip sudeginimas, katalitinė oksidacija ar biofiltrai yra 

labai naudingos tam tikrose situacijose.  

 

APIBENDRINIMAS 
 

In-situ valymo technologijos turi keletą privalumų prieš ex-situ technologijas. Pavyzdţiui, 

valymas in-situ yra palyginti pigesnis, nereikalauja didelės teritorijos ir nenutraukia, nesuardo 

uţterštoje teritorijoje vykdomos veiklos. Nepaisant šių privalumų, kyla abejonių dėl valymo in-situ 

efektyvumo ir tai teikia pirmenybę ex-situ metodams. Kai kurios in-situ technologijos, pavyzdţiui 

hidrodinaminis – vakuuminis išsiurbimas, bioišsiurbimas, bioventiliavimas, dirvoţemio plovimas ir 

kt. priklauso nuo grunto fizinių savybių. Jei dirvoţemis nėra pakankamai laidus, naudojamos 

papildomos technologijos, tokios kaip pneumatinis/hidraulinis įsiskverbimas, kad padidinti gruntų 

pralaidumą. Kai kurioms in-situ technologijoms gruntų laidumas nėra kritinis reikalavimas. Tai 
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tokie metodai, kaip dirvoţemio sumaišymas, terminis apdorojimas, vitrifikacija ir elektrokinetinis 

valymas.  

Kai kurie in-situ metodai yra labai „lėti“. Kaip pavyzdţiai yra savaiminis atsivalymas ir 

valančios - apsauginės sienos. Šie metodai reikalauja labai daug laiko ir taip pat jiems reikalingas 

ilgalaikis monitoringas valymo efektyvumui įvertinti.  

Išpumpavimo ir išvalymo technologijų dėka poţeminis vanduo išsiurbiamas į paviršių ir čia 

išvalomas. Valymas pradedamas pirmiausiai pašalinant laisvą produktą ir neorganines daleles, po to 

panaudojant vieną ar keletą technologijų, pašalinami organiniai ir neorganiniai teršalai ištirpę arba 

suspenduoti vandenyje.  

Išvalytas vanduo gali būti išleidţiamas į kanalizacijos sistemas, paviršinį ar poţeminį 

vandenį, arba išvalomas iki geriamo vandens standartų ir tiekiamas į viešąsias vandentiekos 

sistemas .  

Aeratoriai ir anglies adsorberiai yra labiausiai paplitusios technologijos poţeminio vandens 

valymui nuo vandenyje ištirpusių lakių organinių teršalų. Adsorbcija, jonų mainai ir nusodinimo 

arba filtravimo sistemos yra daţniausiai naudojamos technologijos poţeminiam vandeniui nuo 

neorganinių teršalų valyti.  

Iškastai terpei ex-situ valyti yra labai platus metodų pasirinkimas. Dabartinės technologijos 

gali šalinti, suardyti ar sulaikyti visus teršalų tipus ir yra galimi praktiškai visiems iškastos terpės 

tipams. Valymo kaina, palyginti su tais pačiais in-situ metodais (biovalymas, fito valymas 

elektrokinetika ir t. t.) yra ţymiai aukštesnė dėl uţterštos terpės iškasimo ir išveţimo darbų.  

Lietuvoje labiausiai išvystytas naftos produktais uţterštų teritorijų valymas. Šio valymo 

pradţia galima laikyti 1989 metus, kada buvo pradėta valyti įspūdingais taršos mastais pagarsėjusi 

Vilniaus naftos produktų bazė. Šiuo metu jau išvalyta ir dar valoma daugiau negu dvidešimt įvairių 

naftos produktais uţterštų objektų.  

Plačiausiai taikytas hidrodinaminis metodas laisvam naftos produktui nuo poţeminio vandens 

paviršiaus pašalinti. Taip pat sėkmingai naudojamas ir vakuuminis bei kombinuotas hidrodinaminis 

– vakuuminis valymas.  

Šiuo metu jau pradėtas taikyti ir bioventiliavimo metodas. Juo valytas naftos produktais 

uţterštas gruntas Panerių geleţinkelio stoties teritorijoje.  

Gana plačiai Lietuvoje taikomi ir grunto valymo ex-situ metodai. Uţterštas naftos produktais, 

sunkiaisiais metalais ar pesticidais gruntas yra iškasamas ir išveţamas į specialiai įrengtas valymo 

aikšteles. Ten jis daţniausiai valomas biologiniais metodais.  
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UŢTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYME DAŢNIAUSIAI VARTOJAMOS SĄVOKOS 

(Ištrauka iš ISO 11074-4: 1999 (E/F). Neoficialus vertimas) 

 

Aerobinis biologinis 

valymas 

 

Aerobic biological 

treatment  

 

Biologinis valymas oksidacinėmis sąlygomis 

naudojant dujinio ar vandenyje ištirpusio pavidalo 

deguonį 

Anaerobinis biologinis 

valymas 

 

Anaerobic biological 

treatment 

  

 

Biologinis valymas redukcinėmis sąlygomis be 

dujinio ar ištirpusio vandenyje deguonies 

 

Antrinis panaudojimas 

 

 

 

 

 

Re-use 

 

 

 

 

 

 

Naudingas ir nekenksmingas grunto ar dirvoţemio 

panaudojimas; PASTABA: ISO 11074 dalies 

kontekste antrinis panaudojimas reiškia grunto 

medţiagų perkėlimą į kitas ţemės ūkio, 

sodininkystės, miškų ūkio, darţininkystės, 

rekreacinių plotų ir statybines vietas 

 

Apleista pavojinga 

teritorija 

 

Abandoned 

hazardous site  

 

 

Netvarkoma pavojinga vietovė, apleista savininko 

ar kitų atsakingų asmenų 

 

 

Apleista pramoninė 

teritorija 

Abandoned 

industrial site  

Netvarkoma pramoninė vietovė, apleista 

savininko ar kitų atsakingų asmenų 

Apleista tikėtinai 

pavojinga teritorija 

 

Abondoned 

suspected hazardous 

site  

 

Apleista vietovė, kurioje praeityje buvo 

naudojamos pavojingos medţiagos 

 

 

Apleista vietovė 

 

 

 

 

  

Derelict site 

 

 

 

 

  

Vietovė taip paveikta ţmonių veiklos, kad be 

aplinkosauginių priemonių taikymo negali būti 

naudojama; PASTABA:  Ţala gali paveikti 

vietovės estetinius, fizinius, inţinerinius, 

aplinkosauginius aspektus 

 

 

Apleistas atliekų 

sąvartynas 

Abandoned waste 

disposal site  

Savininkų ar kitų atsakingų asmenų apleistas ir 

netvarkomas atliekų sąvartynas 

Apsauginė-valymo siena 

(Aktyvus barjeras) 

 

 

Active barrier 

  

 

 

 

Inţinerinis metodas. Vandeniui laidi „siena“ 

grunte, per kurią filtruojantis poţeminiam 

vandeniui, ji absorbuoja, reaguoja su teršalais, 

sumaţina jų koncentraciją 

Apsauginė-valymo siena 

(Įterptas barjeras) 

 

 

 

Injected barrier 

 

 

 

  

 

Inţinerinis metodas skirtas sustabdyti ar riboti 

taršos migraciją poţeminio vandens sluoksniu. 

Barjeras (sienelė) formuojamas chemikalus arba 

cemento uţpildą didelio slėgio būdu įterpiant į 

gruntą 

 

Atkūrimas, atstatymas, 

įsisavinimas 

 

Rehabilitation, 

restoration, 

 

Uţterštų, paţeistų, nualintų teritorijų funkcijų 

atkūrimas arba apleistų ţemių pavertimas 
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 reclamation naudingomis 

 

Atkūrimas, išvalymas 

 

 

 

Remediation 

 

 

 

Uţteršto dirvoţemio, grunto, poţeminio vandens 

ar vietovės tvarkymas tam, kad būtų išvengta 

pavojaus ţmonių sveikatai ar aplinkai arba jis 

būtų kontroliuojamas  

 

Bešeimininkė teritorija 

 

Orphan site 

  

 

Vietovės, kurios einamuoju momentu neturi 

savininko ar valdytojo arba jis negali būti 

nustatytas 

Biologinis valymas, 

biovalymas 

 

 

 

 

 

Biological treatment, 

biotreatment 

 

 

 

  

 

Metodai, paremti augalų ar mikroorganizmų 

(bakterijų ar grybų) natūraliomis savybėmis keisti, 

sunaikinti ar imobilizuoti teršalus. Biologiniai 

valymo metodai taikomi grunto ar poţeminio 

vandens išvalymui lauko sąlygomis 

 

Bioreaktorius 

 

Bioreactor 

 

 

Įranga, kurioje atliekamas kietų, skystų medţiagų 

ar srutų biovalymas 

Bioventiliavimas 

 

 

 

Bioventing 

 

 

 

 

In situ procesas, kuriame grunte esamų garų 

išsiurbimo ir į gruntą injektuojamo oro santykis 

yra naudojamas biodegradacijos reakcijų 

pagreitinimui 

Cheminis – fizinis 

valymas 

Chemicophysical 

treatment  

 

Valymo procesas, priklausantis nuo fizinių ir 

cheminių procesų kombinacijos 

Cheminis valymas 

 

 

 

 

 

Chemical treatment 

  

 

 

 

 

 

Uţteršto grunto, nuosėdų, vandens ar kitų 

medţiagų valymas, kuriame teršalai skaidomi į 

maţiau aplinkai kenksmingas formas ir kurio 

principinis mechanizmas yra cheminė reakcija ar 

reakcijų kombinacija 

 

Dangos 

 

 

 

 

Cover systems  

 

 

 

 

Inţinerinis metodas. Vienas ar keletas grunto, 

tinkančių mineralinių atliekų ir geosintetinių 

medţiagų sluoksnių, perdengiančių vienas kitą ir 

skirtų teršalų migracijos, kritulių infiltracijos ir 

pan. prevencijai ir kontrolei  

Dirvoţemio savybių 

atkūrimas 

 

Soil rehabilitation 

 

 

 

Priemonės, taikomos paţeistų dirvoţemio savybių 

pagerinimui arba nualintų dirvoţemių būdingų 

funkcinių savybių atstatymui 

Suarimas 

 

 

 

Landfarming 

 

 

 

Ţemės paviršiaus uţterštų gruntų biovalymas in –

situ, daţniausiai naudojant ţemės ūkio techniką 

 

Ex situ valymo metodas 

 

 

Ex situ treatment 

method  

 

 

Uţteršto grunto ir poţeminio vandens valymo 

metodas, kai uţteršta terpė yra išimama iš 

natūralios slūgsojimo vietos  

Fitovalymas 

 

Phytoremediation 

 

 

Augalų panaudojimas uţterštos terpės išvalymui. 
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PASTABA: Kai kurie augalai (vadinamieji 

kaupiantieji augalai) gali toksines medţiagas 

kaupti savo audiniuose 

 

Fizinis valymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical treatment 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uţterštos terpės valymas, daţniausiai, 

besiremiantis fiziniais procesais (pvz. 

nusausinimas, skirtingo dydţio dalelių atskyrimas, 

magnetinis atskyrimas, flokuliacija, plovimas, 

tirpiklių išskyrimas, terminis apdorojimas, garų 

išskyrimas). PASTABA: Cheminės medţiagos 

gali būti naudojamos kai kurių fizinių procesų 

efektyvumo padidinimui  

Geomembrana 

 

 

 

 

 

 

Geomembrane 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė danga, naudojama inţinerijoje ir kitose 

srityse, sugebanti izoliuoti (sulaikyti) kietas, 

skystas ar dujines teršiančias medţiagas nuo 

aplinkos. Geomembranos taikomos sąvartynuose, 

formuojant vertikalius barjerus ir dangas, kad 

išvengti vandens įtekėjimo ar dujų išsiskyrimo 

 

 

Geosintetika 

 

 

 

Geosynthetics 

 

 

 

 

Bendra sąvoka vartojama geotekstilėms, 

geomembranoms ar panašioms medţiagoms, 

pagamintoms iš sintetinių medţiagų, apibūdinti 

 

Geotekstilė 

 

 

 

 

 

Geotextile 

 

 

 

 

 

 

Pinta, nepinta ar megzta pralaidi vandeniui ir orui 

medţiaga, naudojama inţinerijoje ar panašiose 

srityse. Geotekstilė paprastai gaminama iš 

sintetinių medţiagų, kaip polipropilenas, tačiau 

yra gaminama ir iš natūralių medţiagų 

 

Uţteršto oro iš grunto 

ekstrakcija  

Soil vapour 

extraction  

 

In situ metodas pagrįstas lakių teršalų garų 

išsiurbimu iš grunto 

Grunto plovimas 

 

 

 

 

Soil washing 

 

 

 

 

 

Valymo metodas naudojamas fiziniu būdu atskirti 

teršalus nuo grunto, nuosėdų ir pan. PASTABA: 

Teršalai gali būti sorbuojami tam tikro dydţio 

frakcijos (paprastai smulkios), o stambesnės 

frakcijos išvalomos 

Grunto plovimas in situ 

 

 

 

 

In situ soil washing 

  

 

 

 

 

In situ procesas, kurio metu teršalai yra fiziškai 

pašalinami iš grunto ir pan., plaunant vandeniu. 

PASTABA: Metodo efektyvumas gali būti 

padidintas naudojant paviršiaus aktyvias 

medţiagas (PAM) 

Grunto praplovimas 

 

 

 

 

Soil flushing 

 

 

 

  

 

In situ procesas, kurio metu teršalai yra fiziškai 

pašalinami iš grunto ir pan., plaunant vandeniu. 

PASTABA: Metodo efektyvumas gali būti 

padidintas naudojant paviršinio aktyvumo 

medţiagas (PAM) 

 

Hidrauliniai matavimai 

 

 

Hydraulic measure 

 

 

Poţeminio vandens infiltracijai ir gavybai 

kontroliuoti vykdomi poţeminio vandens lygio ir 
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   srauto krypties matavimai 

In situ valymo metodas 

 

 

 

In situ treatment 

method  

 

 

 

Uţteršto grunto ir poţeminio vandens valymo 

metodas, kai tarša valoma jos natūralaus 

slūgsojimo vietoje, be jos ištraukimo į ţemės 

paviršių 

Inţinerinis metodas 

 

 

 

 

 

Engineering–based 

method 

 

 

 

  

 

Inţinerinės technologijos naudojamos taršos 

ţidinio arba uţteršto grunto pašalinimui arba jo 

izoliavimui nuo aplinkos be taršos ţidinio 

pašalinimo, sunaikinimo ar pakeitimo būtinybės; 

pvz. iškasimas, migracijos ribojimas, hidraulinės 

uţtvaros 

Izoliacija (sulaikymas) 

 

 

Isolation, 

Containment 

 

 

Inţinerinis metodas skirtas dujinės, skystos ar 

kietos uţterštos terpės migracijai riboti, taikant jos 

plitimo apribojimo priemones 

Kompostavimas 

 

 

 

 

Composting 

 

 

 

 

 

Biologinis valymas, paprastai (bet ne visada) 

specialiai įrengtose vietose, kur organinė 

medţiaga aerobinėmis sąlygomis suskaidoma. 

PASTABA: Šis procesas gali būti taikomas 

uţterštų gruntų biologiniam valymui 

Nualinta ţemė 

 

 

 

Degraded land 

 

 

 

 

Ţemė, kuri dėl natūralių procesų ar ţmonių 

veiklos, nebegali atlikti ekonominių ir/ar natūralių 

bei artimai natūralių ekologinių funkcijų 

 

Nuotėkų bioreaktorius 

 

 

 

Slurry bioreactor 

 

 

  

 

Įranga, kurioje biovalymas taikomas nuotėkomis 

uţterštam gruntui ar vandeningoms nuosėdoms 

uţterštoms biologinėms ir maistinėmis 

medţiagoms 

 

Oro įpūtimas 

 

Air –sparging  

 

 

Oro padavimas su spaudimu į poţeminį vandenį 

 

Pavojinga teritorija 

 

  

Hazardous site 

 

 

 

Vietovė, kuri, dėl joje esančių medţiagų, įvertinta 

esanti pavojinga ţmonių sveikatai ar saugumui ir 

(arba) aplinkai 

 

Pirminis valymas, 

apdorojimas 

Physical treatment 

  

Ţiūr. Fizinis valymas 

 

Poţeminio vandens 

išsiurbimo ir išvalymo 

sistema 

Pump – and – treat 

system  

 

 

Inţinerinis metodas skirtas poţeminio vandens 

valymui, kai vanduo išgaunamas ir valomas 

ţemės paviršiuje 

 

Prevencinės priemonės 

 

 

 

  

 

Preventive measures 

 

 

 

  

 

Bet kokios apsisaugojimo priemonės leidţiančios 

išvengti arba sumaţinti ţalą aplinkai; pvz. taršos 

receptorių pašalinimas iš teritorijos arba iš jos 

kaimynystės; tikslinės ţemės naudojimo paskirties 

pakeitimas 

 

Procesu pagrįstas 

 

Process-based 

 

Fizinių, cheminių ar biologinių procesų taikymas 
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išvalymo metodas 

 

 

treatment method 

 

  

tiek teršalų pašalinimui ar suardymui, tiek jų 

poveikio aplinkai sumaţinimui 

 

 

 

Savaiminis (natūralus) 

išsivalymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural attenuation 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Visi gamtiniai procesai, įskaitant cheminius, 

fizinius ir biologinius dėl kurių vyksta teršalų 

koncentracijų maţėjimas tiek grunte, tiek 

poţeminiame vandenyje; PASTABA 

poţeminiame vandenyje savaiminis išsivalymas 

gali vykti pačiame ţidinyje bei teršalo migracijos 

kelyje 

 

Stabilizavimas 

 

 

 

Stabilization 

 

 

 

 

Cheminių priedų naudojimas uţterštoje terpėje 

siekiant suformuoti chemiškai stabilesnes, maţiau 

judrias aplinkoje, sudedamąsias dalis 

 

Stiklėjimas 

 

 

Vitrification 

 

 

 

Terminis valymo būdas, kurio temperatūra 

pakankama išlydyti valomą terpę pilnai ar dalinai 

paverčiant ją stiklu  

Sudeginimas 

 

 

 

 

Incineration 

 

 

 

 

 

Valymo būdas, kai uţterštos terpės temperatūra 

pakeliama tiek, kad teršalai sunaikinami. 

Daţniausiai naudojamas organiniams, dalinai 

neorganiniams (cianidai, gyvsidabris) junginiams 

iš gruntų išvalyti. 

Terminė desorbcija 

(atskyrimas) 

 

Thermal desorption  

 

 

 

Terminis valymas, kurio metu teršalai išgarinami 

iš grunto 

 

Terminis suardymas 

 

 

 

 

Thermal destruction 

 

 

 

  

 

Valymo būdas, kai uţterštos terpės temperatūra 

pakeliama tiek, kad teršalai sunaikinami. 

Daţniausiai naudojamas organiniams, dalinai 

neorganiniams (cianidai, gyvsidabris) junginiams 

iš gruntų išvalyti. 

Terminis valymas 

 

Thermal treatment  

 

 

Valymas karščiu, taikomas suardyti, pašalinti ar 

izoliuoti teršalus 

Valymas tirpikliais 

 

 

Solvent extraction 

 

  

 

Nevandeningų tirpalų (pvz. organinių tirpiklių ir 

pan.) naudojimas fiziniam teršalų atskyrimui nuo 

grunto ar nuosėdų 

Vidinis bioatsistatymas 

(biovalymas) 

 

 

 

Intrinsic 

bioremediation 

 

 

  

 

Teršalų koncentracijų sumaţėjimas grunte, 

poţeminiame vandenyje ar kitoje terpėje 

sąlygojamas natūralių biologinių procesui, be 

ţmogaus įsikišimo (atitikmuo - Savaiminis 

(natūralus) išsivalymas) 

 

Ţemės kasimo darbai 

 

 

 

Excavation 

 

 

 

Inţinerinis metodas skirtas uţterštos terpės 

(dirvoţemio, grunto, nuosėdų ir pan.) pašalinimui 

ir valymui 
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