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Letecký snímek zájmového území

V areálu Akzo Nobel COATINGS CZ, a.s. (døíve Balakom) v Opavì - Komárov je 
firmou INPOST, spol. s r.o. realizována sanace horninového prostøedí zneèíštìného 
organickými rozpouštìdly.
GEOLOGIE: - výskyt hlavní terasy  øeky Opavy, skalní podloží = horniny kulmu Nízkého 
Jeseníku zastoupené hradeckými vrstvami, flyšovým souvrstvím s pøevahou psamitù, v 
oblasti Poopavské nížiny  jsou kulmské horniny pøekryty neogenními sedimenty karpatské 
pøedhlubnì zastoupenými mohutným komplexem badenských jílù a vápnitých jílù s 
obèasnými polohami a vložkami pískù.
- v nadloží neogenních sedimentù se nacházejí kvarterní uloženiny, reprezentované cca 6 
až 7 m mocným souvrstvím glacifluviálních štìrkù, krytých povodòovými a sprašovými 
hlínami v mocnosti do cca 3,5 m, místy jsou ve štercích vyvinuty polohy písèitého jílu 
promìnlivé mocnosti
HYDROGEOLOGIE: - hydrogeologický rajón 152  Fluviální a glacigenní sedimenty v 
povodí Opavy, zvodnìní vázáno na kvartérní glacifluviální štìrkopísky (prùlinovì 
propustný kolektor), podložní izolátor = neogenními jíly, hladina podzemní vody  mírnì 
napjatá, koeficient filtrace štìrkù  m/s, smìr proudìní podzemní vody k øece 
Opavì = místní erozivní a odvodòovací bázi. 
V areálu Balakomu a.s., Opava  Komárov jsou firmou INPOST, spol. s r.o. provádìny 
sanaèní práce dle dodatku è. 5 sanaèních prací. Dne 1.5.2004 bylo zahájeno sanaèní 
èerpání a èištìní èerpaných podzemních vod na sanaèní jednotce. Již v úvodu prací bylo 
zøejmé, že množství sbírané volné fáze RU výraznì pøevyšovalo všechny pøedpoklady 
stanovené døíve provedenými prùzkumnými pracemi v zájmovém území (do konce bøezna 
2005 bylo sesbíráno cca 20 138,1 l volné fáze RU, toto množství témìø 3,5-krát pøevyšuje 
množství pøedpokládané dodatkem è. 5 sanaèních prací za celý prùbìh sanaèních prací). 
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Graf závislosti chodu hladiny podzemní vody na množství sbírané volné fáze RU 

Od dubna 2005 nedocházelo k výskytu volné fáze RU na hladinì 
podzemní vody v takové míøe, aby mohla být úèinnì zachytávána. 
Z tohoto dùvodu došlo na základì dohody v rámci 30. kontrolního 
dne k pøerušení aktivního sanaèního èerpání. S úèinností od 
1.7.2005 probíhalo na lokalitì pouze udržovací èerpání z vrtu 
HSV-12. Od øíjna 2005 bylo prosté udržovací èerpání z vrtu HSV-
12 nahrazeno pulzním èerpáním, kdy se po týdnu støídalo èerpání 
postupnì ve vrtech HSV-11  HSV-13. V souvislosti s tímto 
èerpáním se sledoval zvýšený výskyt volné fáze RU na hladinì 
podzemní vody v jednotlivých vrtech. Tento režim èerpání 
probíhal až do konce èervna 2006, kdy byly ukonèeny pøípravné 
technické práce II. etapy sanaèních prací dle dodatku è. 5 k 
projektu.  Od 1.7.2006 bìží naplno II. etapa sanaèních prací 
tvoøená komplexem bioremediaèních technologií: biodegradace 
in situ, air sparging, promývání horninového prostøedí povrchovì 
aktivními látkami, bioventing, ochranné sanaèní èerpání. V rámci 
tìchto prací byla využita také technologie EPS-PAL jako 
nejvhodnìjší metoda k vyzískání zbytkù volné fáze RU z 
horninového prostøedí.

Množství sbírané volné fáze RU 

Zvýšení rozpustnosti málo rozpustných (hydrofobních) organických látek ve vodì je zpùsoben pøídavkem surfaktantu. Typická 
molekula surfaktantu je dipólová, je složena z hydrofilní a hydrofóbní èásti. Surfaktanty vytváøí orientovaný povrchovì aktivní film 
mezi fázemi. Hydrofóbní èást je orientována k nepolární látce, hydrofilní èást je orientována do vodného prostøedí. Tím se vytváøí 
adsorpèní polymolekulární vrstva, jejíž prostorové uspoøádání se nazývá micela. Se vznikem micel souvisí rozpouštìní 
hydrofobních organických látek. Koncentrace surfaktantu, kdy dochází ke vzniku micel se nazývá kritická micelární koncentrace. 
Zvýšení mobility málo rozpustných (hydrofobních) organických látek je zpùsobeno vyšší desorpcí (uvolòováním) kontaminantu, 
který byl pevnì vázán na pùdní matrix. Dále je zpùsobeno vyšší propustností horninového prostøedí pro hydrofobní kontaminant.
Aplikace air spargingu a povrchovì aktivní látky vedla k významnému nárùstu sbìru volné fáze RU (viz. graf). Na poèátku 
prací byl sledován vliv saturace horninového prostøedí kyslíkem na uvolòování volné fáze RU (docházelo k postupnému vypínání 
a zapínání dmychadla). Dále byl sledován vliv aplikace surfaktantu na uvolòování volné fáze RU. Výrazný sbìr RU na základì 
tìchto intenzifikaèních prací byl patrný v období srpen až listopad 2006, kdy bylo zachytáváno v prùmìru cca 1 500 litrù 
RU mìsíènì. Výraznìjší pokles byl patrný teprve v prosinci 2006, kdy bylo sanaèním èerpáním zachyceno „již jen“ cca 
455 l RU/mìsíc. 
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