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Geoprobe MIP-system 

Geoprobe MIP system® er et boreværktøj til 
præcisionskortlægning af jord- og grundvandsforurening. 
Ejlskov har 2 borerigge og 9 års erfaring med metoden. 
Vi er blandt de førende i Europa indenfor Geoprobe MIP-systemet til 
kortlægning af flygtige organiske komponenter i jord og grundvand.



Generel beskrivelse af Geoprobe system®



Borerigge 

DT7730 DT54



DT7730DT



54DT



Prøvetagning

Med systemet kan der udtages niveauspecifikke prøver af:
– Jordprøver i mættet og umættet zone
– Poreluft i umættet zone
– Grundvandsprøver i mættet zone

Jordprøver udtages som kerneprøver i acrylrør. Prøverne er uforstyrrede og 
kan sammenlignes med A-rør (anvendes ved geoteknik). Prøverne kan sendes til 
test med hensyn til vurderinger af potentialet for naturlig nedbrydning.



MIP‐ Systemet
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VOC 

Electrical conductivity of the soil

Carrier gas (nitrogen) to probe 

Carrier gas to GC (PID/FID/DELCD) 

Semi Permeable membrane



Detection limits

9Sand in the saturated zone



Detection limits

10Various soil type in the saturated zone



Det dynamiske undersøgelseskoncept
”Triad Aproach”



Dynamisk undersøgelseskoncept

Traditionel undersøgelse 
(statisk)

Dynamisk undersøgelse
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Det dynamiske undersøgelseskoncept

Afgræns forureningen kvalitativt med MIP

Tilpas strategien løbende afhængig af resultater

Udtag kun relevante prøver (poreluft, jord eller grundvand)                
til dokumentation

Udfør relevante felttest (slugtest, feltanalyser)

Tag hjem med det tilstrækkelige datagrundlag

NIRAS



Kerneprøver
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Geoprobeydelser

Kontinueret måling af jordens ledningsevne 
Kontinuert måling af det kvalitative indhold af flygtige organiske 
forbindelser herunder chlorerede opløsningsmidler
Udtage intakte jord– , vand– og poreluftprøver i præcist de niveauer, 
der ønskes 
Slugtest (nieveauspecifik) til bestemmelse af hydraulisk ledningsevne
Udføre kerneboringer til op til 30 m u. t. Kernerne opsamles på
gennemsigtige acrylrør
Hulsneglsboringer op til 30 m u. t.
Filtersætning. Installation af 32-63 mm PEH-filter eller præfabrikerede 
stålfiltre.
Installation af tensiometre i umættet zone
Installation af gasmoniteringsfiltre
Frifasekortlægning med FluteLiner®.
Injektion af ORC®, HRC® , KMnO4, melasse m.fl.



Fordele

Hurtigt og flexibelt undersøgelseskoncept 
Minimerer antallet af prøvetagninger
Minimerer antallet af moniteringsboringer
Minimerer undersøgelsestiden
Undgå ekstra mobiliseringer
Minimerer markskader
Sikre at feltarbejdet/prøvetagning er fyldestgørende til at træffe 
konsistente konklusioner om forureningens karakter, kompleksitet og 
udbredelse.
Letter valg af eventuel afværgemetode
Højere kvalitet af undersøgelser til lavere pris



Begrænsninger

Maksimal dybde 30 m u. t. 
MIP-sonden kan kun måle flygtige organiske komponenter eller stoffer 
der ændre den elektriske ledningsevne i jorden væsentligt
Specielle geologiske forhold kan mindske den maksimale dybde



Cases



Eksempler på MIP-profiler
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Blandet forurening PCE 

PCE

PCE



Case

Kærgård Klitplantage



MIP sonderinger

Kærgård Klitplantage



MIP Sonderinger
Tarp



MIP Sonderinger
Knullen Nærum



MIP Sonderinger
Andholm



MIP afgrænsning
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