timbre

Tailored Improvement of
Brownfield Regeneration in Europe

FITOREMEDIEREA - O SOLUŢIE VERDE

Tip produs

Metodă de remediere
(inclusă in ghiduri, software de modelare, articole ISIodel evaluation tool, User ISI

Group țintă

Companii de consultanță, cercetători știițifici, autorități

Disponibilitate

Paginile Web Timbre, DTU reviste de specialitate

Condiții/Scop: Curăţirea şi regenerarea brownfield-urilor este provocată de aspecte economice
datorită întinderii mari de arii afectate. Evacuarea solului contaminat este o ţintă o ţintă grea de atins
şi adesea nu o alegere foarte înţeleaptă. Pentru contaminanţii din solul superficial (de mică adîncime)
şi din apa subterană, fitoremedierea poate fi o bună alternativă prin oferirea unei tehnologii destul de
ieftină, verde, cu impact pozitiv asupra împrejurimilor
Fitoremedierea cuprinde procese diferite:
• Fitoextracţia: Transferul poluanţilor spre vegetaţie
• Fitovolatilizarea: Volatilizarea componenţilor prin
stomatele frunzelor şi trunchi
• Rizo şi fitodegradarea: Degradarea
contaminantului în zona rădacinii sau în interiorul
plantelor
• Control hidraulic şi fixarea solului: Plantele previn
coroziunea solului şi minimizează infiltrarea
Abordare: Plantele care transpiră repede cu radăcini
adânci precum sălciile sau plopii sunt plantate în aria
de tratament. Monitorizarea corectă şi mentenanţa
Overview processes of phytoremediation
vor fi necesare pentru a urma progresul remedierii.
Metoda are drept scop fie îndepărtarea contaminanţilor din matricea solului fie schimbarea naturii
chimice şi fizice a poluantului sau matricii solului. Fitoremedierea a fost folosită pentru o mare
varietate de contaminanţi de la solvenţi clorinaţi, explozivi, MTBE, BTEX, PAH pînă la metale grele.
Este de notat că înlăturarea contaminanţilor până la nivele acceptabile, numai prin fitoremediere,
poate fi dificil de realizat
.Implicaţii practice şi sociale: Fitoremedierea oferă o tehnologie economică şi simplă comparativ cu
alte metode de remediere. Aria apare frumoasă în timpul tratamentului şi poate fi folosită ca o arie
„verde” astfel având un impact minim asupra sitului şi ariilor din împrejurimi.
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