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BIOLOGICKÉ REMEDIÁCIE 
 

(učebný text k predmetom Biologické remediácie 1 a 2) 
 
1. ÚVOD A TERMINOLÓGIA 
 
Remediácie sú metódy, techniky, postupy, technológie odstraňovania znečistenia z rôznych 
substrátov (pôda, voda, vzduch), ktoré sú prírodného alebo antropogénneho pôvodu. 
Remediácia sa môže uskutočňovať prostredníctvom fyzikálnych (odstraňovanie 
kontaminantov z pôd, ich koncentrovanie, úprava a bezpečné uloženie/skládkovanie), 
chemických (likvidácia, fixácia alebo neutralizácia nebezpečných zlúčenín v pôdach, úprava 
odpadových vôd a plynných emisií), termálnych (odstraňovanie alebo deštrukcia 
kontaminantov spaľovaním, splyňovanín, desorpciou, vyparovaním alebo ich kombinácie) a 
biologických procesov (biologické procesy = bioremediácie).  
 
Biologické remediácie (bioremediácie) sú také procesy, ktoré využívajú biologický 
materiál – biomasu (živú alebo neživú) za účelom zníženia alebo odstránenia toxických a 
iných nebezpečných látok (anorganických aj organických) z rôznych substrátov (napr. pôda, 
voda, plynné exhaláty, skládkový materiál, banský odpad a pod.). 
 
Cieľom bioremediácií je redukcia potenciálneho, akútneho alebo dlhodobého znečistenia či 
iného environmentálneho rizika. Bioremediácie je možné uplatniť pri znečistených pôdach, 
podzemných a povrchových vodách, banských vodách, skládkach rôzneho typu, haldovom 
materiály, priemyselných exhalátoch a pod. Odstraňované môžu byť rôzne toxické či inak 
nebezpečné látky – anorganické aj organické: ťažké kovy a iné toxické prvky, ropné látky, 
priemyselné a textilné farbivá, organochlórové zlúčeniny a iné toxické a perzistentné 
organické látky, rádioaktívne látky, explozíva, pesticídy, hnojivá a ďalšie. 
 
Bioremediačnými metódami je možné odstrániť alebo deštruovať kontaminanty, modifikovať 
ich na menej toxické, menej mobilné či menej reaktívne zlúčeniny, alebo je možné 
kontaminanty izolovať tak, že sa preruší ich migračná cesta medzi zdrojom a miestom 
expozície. 
 
 
2. ORGANIZMY V BIOREMEDIÁCIÁCH 
 

Bioremediácie využívajú biomasu (materiál biologického pôvodu, biomateriál) rôznych 
skupín organizmov.  

Biomasa sa používa živá (väčšina bioremediačných metód), pričom sa využívajú 
metabolické procesy organizmov vedúce k degradácii (predovšetkým rôzne organické látky, 
amoniak, dusičnany, látky spôsobujúce zápach, pesticídy, ropné látky) alebo transformácii 
znečisťujúcich látok (predovšetkým kovy, polokovy, rádionuklidy). Vo všeobecnosti, 
výsledkom biodegradácie je vznik jednoduchých organických alebo anorganických látok 
(oxid uhličitý, metán, sírovodík, vodík, voda, amoniak a i.), ktoré sú neškodné a vznikli 
rozkladom zložitejších organických látok. Pri biotransformácii nedochádza k rozkladu látok zo 
zložitejších na jednoduchšie, ako je to u biodegradácie, ale dochádza k zmenám mobility, 
toxicity a bioprístupnosti látok tým, že tieto látky prechádzajú z jednej chemickej formy do 
inej formy (napr. arzenitan sa mení na arzeničnan, arzeničnan sa mení na trimetylarzín a 
pod.).   

V niektorých bioremediačných postupoch sa aplikuje i mŕtva (neživá) biomasa, ktorá 
je predovšetkým veľmi dobrým sorpčným materiálom (napr. odpad z drevospracujúceho 
priemyslu, odpadová mikrobiálna biomasa z fermentačných priemyselných procesov – 
potravinárstvo, farmaceutický a chemický priemysel a i.).  

Niekedy sa (avšak veľmi zriedkavo) aplikujú i čisté látky, ktoré boli extrahované z 
biomateriálu. Jedná sa napr. o chitín (z organizmov obsahujúcich chitín v tele – napr. 

PriF UK Slavomír Čerňanský



 2

krevety) alebo celulóza (rastlinný materiál). Takéto čisté látky potom majú často lepšie 
vlastnosti, ako pôvodný biologický materiál (jedná sa predovšetkým o sorpčné vlastnosti).    
 V bioremediačných technológiách sa využíva biomasa rôznych skupín 
mikroorganizmov (predovšetkým baktérie a mikroskopické huby – jednobunkové kvasinky a 
vláknité huby), vyššie huby, rastlinná biomasa (vrátane cyanobaktérií – siníc, 
mikroskopických a makroskopických rias, vyšších rastlín) a živočíšna biomasa (rôzne 
skupiny bezchordátov pri kompostovaní či aktivovanom kale, neživá biomasa – chitínové 
obaly kreviet). 
 Avšak najpoužívanejšími skupinami sú mikroorganizmy – baktérie a mikroskopické 
vláknité huby a kvasinky, mikroskopické riasy a vyššie rastliny. 
 Sorpčné vlastnosti a degradačné a transformačné procesy organizmov sa využívajú 
pri tzv. prirodzenej atenuácii, čo znamená, že sa využívajú metabolické procesy 
autochtónnych organizmov (prirodzene sa vyskytujúcich v danom prostredí) spolu s ďalšími 
prirodzenými fyzikálno-chemickými procesmi (napr. disperzia, riedenie, sorpcia na hydroxidy 
Fe, Mn, Al, humusové látky, ílové minerály, hydrolýza a i.). Zásah človeka je minimálny alebo 
žiadny, väčšinou sa jedná len o iniciačné zásahy, ktoré naštartujú, resp. akcelerujú (zrýchlia, 
zefektívnia) prirodzené procesy, ktoré fungujú bez ďalšieho ľudského zásahu (obr. 1). Človek 
najčastejšie zasahuje do procesov prirodzenej atenuácie dodaním potrebných živín pre 
spoločenstvá organizmov, ktoré sa podieľajú na bioremediácii (proces sa nazýva 
biostimulácia a prídavok živín predstavuje najčastejšie odpadový poľnohospodársky 
materiál – zvyšky po zbere alebo spracovaní rôznych plodín alebo iný organický materiál ako 
zdroj C a N). Ak degradačné a transformačné procesy autochtónnych organizmov nie sú 
dostatočné na elimináciu alebo redukciu znečistenia, kontaminovaný substrát sa obohacuje 
o také špecifické organizmy (predovšetkým zo skupiny mikroorganizmov), ktoré sú známe 
vysokou schopnosťou eliminácie daného znečistenia (proces sa nazýva bioaugmentácia a 
väčšinou sa jedná o inokuláciu (naočkovanie) kontaminovaného substrátu (pôda, sedimenty, 
tuhý odpad) niekoľkými kmeňmi baktérií a mikroskopických húb). Niekedy sa akcelerujú 
procesy prirodzenej atenuácie aj melioračnými a inými agronomickými zásahmi – napr. 
odvodňovanie príliš zamokrených substrátov, zavlažovanie suchých substrátov, 
prevzdušňovanie orbou a pod.). V takomto prípade už nehovoríme o prirodzenej atenuácii, 
ale o podporovanej atenuácii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Vtipný príklad na prirodzenú atenuáciu (voľný preklad textu "Vyčistíme len malý kúsok 

a zvyšok vyčistí prirodzená atenuácia") 
www.foxriverwatch.com/natural_recovery.html 
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 Okrem prirodzených procesov sa využíva činnosť organizmov (predovšetkým 
mikroorganizmov) v tzv. bioreaktoroch, t.j. umelo vybudovaných nádobách alebo priestoroch 
rôzneho tvaru a veľkosti, kde sa pridávajú organizmy na likvidáciu konkrétneho znečistenia. 
Oproti prirodzenej atenuácii sa teda nevyužívajú celé prirodzené spoločenstvá organizmov, 
ale len vyberú a kultivujú sa len tie, ktoré sú potrebné.  
 Z mikroorganizmov sa na tento účel využívajú aeróbne (pre existenciu potrebujú 
kyslík), anaeróbne (žijú v bezkyslíkatom prostredí) a fakultatívne anaeróbne baktérie (sú 
schopné metabolizovať v kyslíkatom aj bezkyslíkatom prostredí), kvasinky (jednobunkové 
mikroskopické huby) a mikroskopické vláknité huby. 

Medzi najčastejšie používané baktérie pre potreby biologických remediácií patria 
najmä druhy z rodov Pseudomonas, Flavobacterium, Achromobacter, Micrococcus, Bacillus, 
Acinetobacter, Nocardia. Pri niektorých procesoch sa uprednostňuje aplikácia 
chemolitotrofných druhov (energiu získavajú oxidáciou anorganických látok – nepotrebujú 
organické látky) alebo chemoorganotrofných druhov (energiu získavajú oxidáciou 
organických látok). 

 
 
←Micrococcus luteus 
 
Pseudomonas aeruginosa→ 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Typický bakteriálny zástupcovia v bioremediáciách 
http://www.signonsandiego.com/news/science/20070614-9999-lz1c14bacteri.html  

http://www.pseudomonas.com/p_aerug.jsp 
 
 Ďalšou často využívanou skupinou mikroorganizmov sú mikroskopické huby. Sú to 
heterotrofné organizmy, to znamená, že pri odstraňovaní znečistenia potrebujú prijímať 
organické látky (N a C). Môžu byť jednobunkové – kvasinky alebo viacbunkové, vytvárajúce 
mycélium - spleť hubových vláken (hýf) – vláknité huby. Z kvasiniek je najčastejšie využívaná 
biomasa druhu Saccharomyces cerevisiae a druhov rodu Candida, z vláknitých druhy rodov 
Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, Alternaria, Rhizopus, Mucor. 
 Baktérie a mikroskopické huby sú častými odpadovými produktmi rôznych 
priemyselných fermentácií, keďže sa používajú na výrobu rôznych organických kyselín (napr. 
kyselina citrónová), rastových látok, antibiotík, emulgátorov a iných látok.  

    
Obr. 3 Mikroskopické vláknité huby – druhy rodu Aspergillus 

http://129.215.156.68/Images/asexual.htm 
http://www.moldbacteria.com/myblog/2005/05/mould-aspergillus-how-does-it-affect.html 

http://www.mycology.adelaide.edu.au/gallery/photos/aspergillus12.html 
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Obr. 4 Mikroskopické vláknité huby rodu Penicillium (vľavo spleť hýf) 
http://samatoros.blogspot.com/2008/03/plsn-aneb-co-mi-to-proboha-vyrostlo-na.html 

 
 Pri fytoremediáciách (pozri nižšie) sa využívajú hyperakumulačné vlastnosti vyšších 
rastlín (bioremediácia kovmi a rádionuklidmi znečistených substrátov). Pri biosorpčných 
procesoch, kompostovaní a i. sa využíva neživá rastlinná biomasa – odpad zo spracovania 
kukurice, citrusových plodov, cukrovej trstiny, drevný odpad, biomasa získaná pestovaním  
nenáročných rastlín a pod. Okrem vyšších rastlín sa často v biosorpčných procesoch aplikuje 
biomasa mikroskopických alebo makroskopických morských rias (predovšetkým v 
prímorských krajinách); zriedkavo sa využíva biomasa sladkovodných rias. 
 V bioremediáciách sa najmenej využíva živočíšna biomasa – komerčne v podstate 
len chitínové obaly kreviet, ktoré sú odpadovým produktom spracovania kreviet. Niekedy sa 
z týchto obalov extrahuje chitín, ktorý je veľmi efektívnym sorbentom ťažkých kovov. 
 
 
3. STRUČNÝ PREHĽAD KONVENČNÝCH METÓD ODSTRAŇOVANIA ZNEČISŤUJÚCICH 
LÁTOK Z RÔZNYCH SUBSTRÁTOV 
 

Na sanáciu znečistenia vôd, pôd, sedimentov sa v súčasnosti používajú 
predovšetkým konvenčné (tradičné, "klasické", relatívne dlho používané) fyzikálno-chemické 
procesy, menej procesy biologické. Tieto však majú oproti alternatívnym biologickým 
metódam často mnoho nevýhod – vysoké finančné náklady – vstupné a/alebo prevádzkové 
(napr. reverzná osmóza, iónová výmena - ionexy), absencia selektivity odstraňovania 
vybraných kontaminantov, vnášanie ďalších látok za účelom odstránenia znečistenia (napr. 
zrážanie, redukcia, oxidácia, neutralizácia), nízka účinnosť odstraňovania znečisťujúcich 
látok pri nízkych koncentráciách (nízke hodnoty však môžu predstavovať hodnoty vysoko 
prekračujúce limitné hodnoty), vznik toxických zrazenín či kalov (napr. sedimentácia, 
zrážanie, koagulácia) a i. 

Naopak alternatívne – nové biologické metódy ponúkajú množstvo výhod – nízke 
vstupné a prevádzkové náklady, možnosť selektívneho odstraňovania kontaminantov, 
možnosť efektívnej eliminácie kontaminantov pri nízkych koncentráciách, nepredstavujú 
hrozbu pre životné prostredie, pretože pri nich nevznikajú nebezpečné reziduá, sú priateľské 
k prostrediu a prírode, sú vysoko efektívne, využívajú odpadový materiál (odpadová 
biomasa), často je možné použitý biomateriál recyklovať a opätovne použiť – takže sú 
predovšetkým ekonomické a "ekologické", priateľské k životnému prostrediu. 
 V nasledovnej časti je uvedený stručný prehľad bežných konvenčných fyzikálnych a 
fyzikálno-chemických (napr. sedimentácia, cedenie, filtrácia, flotácia, adsorpcia, extrakcia, 
iónová výmena, membránové procesy, radiačnochemické procesy, odplyňovanie, destilácia), 
chemických (napr. neutralizácia, zrážanie, oxidácia, redukcia, spaľovanie) a biologických 
metód znižovania alebo odstraňovania znečisťujúcich látok z tekutých a tuhých substrátov. 
Okrem jednotlivých metód sú stručne popísané aj konkrétne konvenčné technologické 
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postupy znižovania znečistenia. Nasledovný prehľad konvenčných metód je len informatívny, 
podrobnejšie informácie nájdete v literatúre (napr. Chmielewská, 2004). 
 
Cedenie 
Cedenie je odstraňovanie väčších a veľkých nečistôt z vôd pomocou sít a hrablíc (obr. 5). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Príklad cedenia 
http://www.ncwater.org/About_DWR/Water_Projects_Section/Instream_Flow/glossary2.htm 

 
Sedimentácia (usadzovanie) 
Sedimentácia je oddeľovanie suspendovaných látok s väčšou hustotou ako má voda, 

jemných tuhých nečistôt, ťažkých minerálnych látok, 
piesku a štrku. Proces usadzovania sa uskutočňuje v 
sedimentačných nádržiach. Efektivita procesu – 
odstránenie 70-80 % rozptýlených (usaditeľných) látok. 
 
 
 
 
Obr. 6 Sedimentačné nádrže v čistiarni odpadových vôd 
http://www.stvs.sk/projekty/zvolen.html 

 
 
Flotácia 
Flotácia je oddeľovanie pevných častíc stúpajúcich k hladine prevzdušňovaním (najmä 
separácia olejov a tukov). Následne sú tieto látky (často v podobe peny) z hladiny 
mechanicky odoberané (zhrabované). 
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Obr. 7 Flotácia (air – vzduch, hydrophilic particles – hydrofilné častice, pulp – prítok 
kontaminovanej vody, froth – pena obsahujúca hydrofóbny materiál, hydrophobic particles 

adhering to bubbles – hydrofóbne častice adherujú na povrch bublín, tails – odtok 
hydrofilného materiálu) 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/122975/1524/Schematic-diagram-of-a-
flotation-separation-cell 

 
 
 
 
Obr. 8 Flotačné separačné zariadenie  
 
http://www.flsmidthminerals.com/Products/Flotation/ 
 
 
 
 
 

 
Zrážanie 
Zrážanie je oddeľovanie rozpustených látok pridaním vhodného chemického činidla, pričom 
vznikajú zrazeniny (nerozpustné zlúčeniny), ktoré sedimentujú. Väčšinou sa zvyšuje hodnota 
pH do alkalických oblastí (10 až 12). Nevýhody – tvorba zriedkavo využiteľného (niekedy aj 
ťažko separovateľného od očisteného média) či toxického pevného odpadu. Nebezpečné 
zvýšenie hodnoty pH. 
 
Koagulácia 
Koagulácia je zhlukovanie menších častíc do väčších (aplikáciou vhodných činidiel), ktoré 
sedimentujú. 
 
Filtrácia 
Filtrácia je metóda na oddeľovanie nerozpustných tuhých látok od kvapalín alebo plynov na 
základe rozdielnej veľkosti častíc. Množstvo (20-30%) látok, ktoré sa v technologických 
procesoch čistenia vôd neodstránia usadzovaním (sedimentáciou) sa odstráni filtráciou cez 
filtračný materiál (napr. kremičitý piesok, antracit, čierne uhlie, dolomit, magnezit, koks, 
mramor a i.). Filtrácia je jedným z najdrahších stupňov úpravy vody a tiež najdôležitejších – 
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je posledným článkom úpravy vody a tak určuje konečnú kvalitu vody. Nevýhody – 
zanášanie filtrov, zahltenie filtrov inými látkami. 
 
Iónová výmena 
Pri iónovej výmene sa využíva schopnosť niektorých látok (ionexy) vymeniť ióny za ióny z 
roztokov. Ionexy sú nerozpustné, mikropórovité látky (vysoký aktívny povrch) s mnohými 
funkčnými skupinami, ktorých ióny môžu vymieňať. Používajú sa prírodné alebo syntetické 
ionexy. Ionexy môžu byť anorganické (napr. zeolit), organické (napr. fenolformaldehydové 
polykondenzáty). Ionexy sa delia na katexy a anexy, podľa toho aké ióny sú schopné 
vymieňať. Katexy sú vymieňače katiónov, sú to nerozpustné kyseliny, ktoré majú kyslé 
funkčné skupiny so záporným elektrickým nábojom – napr. SO3

-, COO-. Anexy sú vymieňače 
aniónov – organické zásady, majú zásadité funkčné skupiny s kladným elektrickým nábojom 
– napr. NH3+. Existujú i amfotérne ionexy, ktoré majú kyslé aj zásadité skupiny, takže môžu 
vymieňať katióny aj anióny. Ionexy môžu byť monofunkčné (1 funkčná skupina) alebo 
polyfunkčné (viacero funkčných skupín) – možná selektivita (selektívne ionexy). Po použití 
sa ionex regeneruje a opätovne používa. Iónová výmena sa uskutočňuje v dynamických 
podmienkach (prietok odpadovej vody cez kolónu so zrnitým ionexom). Je to veľmi účinná 
metóda, avšak vstupné a prevádzkové náklady sú veľmi vysoké.  
 
Neutralizácia 
Neutralizácia je úprava nízkeho pH odpadovej vody (kyslé vody). Na zníženie acidity 
(kyslosti) sa používa vápno, práškový vápenec alebo dolomit, hydroxid sodný, sóda 
 
Adsorpcia 
Termín "sorbent" označuje tuhé látky, ktorých povrch je schopný viazať plynné alebo 
kvapalné látky = viazanie látok z odpadovej vody na tuhú látku. Môžu sa sorbovať molekuly 
(molekulová adsorpcia) alebo ióny (iónová adsorpcia). Sorpcia pozostáva z fyzikálnej 
sorpcie, chemisorpcie, iónovej výmeny a precipitácie (viac pri biosorpcii). Adsorpcia 
(viazanie) znečisťujúcich látok sa uskutočňuje na rôzne komerčné adsorbenty (napr. 
aktivované uhlie, zeolity). Nevýhody -  častá nemožnosť selektívnej sorpcie konkrétneho 
kontaminantu, zahltenie adsorbentu inými látkami, častá absencia možnosti desorpcie 
(odstraňovanie nasorbovaného kontaminantu zo sorbentu), nemožnosť regenerácie a  
opätovného použitia sorbentu. 
 
Membránové procesy 
Sú to separačné procesy, ktorých podstatou je difúzia látok cez selektívne membrány. Pri 
prechode látky membránou môže prebiehať viac difúznych dejov, pričom zvyčajne jeden je 
dominujúci. Najčastejšie aplikované membránové procesy sú reverzná osmóza, ultrafiltrácia 
a elektrodialýza (viac v Chmielewská, 2004).  
 
Spaľovanie 
Osobitne škodlivé kvapalné odpady a kaly sa likvidujú termicky – spaľovaním (výluhy z 
celulózok, ropné kondenzáty).  
 
Cementácia a elektrolýza 
Procesy cementácie a elektrolýzy sú vhodnými technikami pre spracovanie 
koncentrovanejších roztokov a roztokov s obsahom ušľachtilých kovov, všeobecne sú však 
menej vhodné pre spracovanie zmesí a menej ušľachtilých kovov, ktoré v niektorých 
prípadoch nie je možné vôbec redukovať. Cementácia spočíva vo vylúčení ušľachtilejšieho 
kovu (napr. striebra) z roztoku, menej ušľachtilým kovom - cementátorom, pričom použitý 
cementátor prechádza do roztoku. K cementácii striebra z roztoku ustalovača sa môže 
použiť ako kov cementátor hliník, zinok alebo železo. Skúsenosti z prevádzky ukazujú, že 
najlepšie výsledky sú s hliníkom a zinkom. Nevýhodou cementácie je nevratnosť ustalovača, 
ktorý je znehodnotený cementátorom, preto sa v praxi cementačná metóda nahradzuje 
elektrolytickou metódou. 
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Konvenčné biologické procesy čistenia vôd 
Nie všetky bioremediačné postupy sú nové. Niektoré biologické procesy sa dlhoročne 
aplikujú pri úprave a čistení vôd (sú dokonca často štandardnou súčasťou čistiarní 
odpadových vôd). K takýmto biologickým metódam patrí predovšetkým čistenie aktivovaným 
kalom, kvasenie, nitrifikácia a denitrifikácia; niekedy sa ku konvenčným metódam zaraďuje aj 
biofiltrácia, avšak častejšie sa uvádza ako alternatívna remediačná technológia (viac pri 
biofiltrácii). Pri konvenčným biologických procesoch sa využíva schopnosť aeróbnych, 
anaeróbnych a fakultatívne anaeróbnych mikroorganizmov predovšetkým rozkladať rôzne 
organické látky, resp. transformovať anorganické zlúčeniny dusíka na plynný dusík, resp. 
eliminácia fosforu. Pri aeróbnych procesoch sú konečnými produktmi rozkladu oxid uhličitý a 
voda (úplná mineralizácia látok. Pri anaeróbnych procesoch sú konečnými produktmi 
rozkladu rôzne mikrobiálne metabolity ako organické kyseliny, metán a i., ktoré ďalej 
nedegradujú (resp. len v ďalších procesoch). Podrobnejšie informácie o konvenčných 
biologických metódach úpravy odpadových vôd môžete opäť nájsť napr. v knižke 
Chmielewská (2004). 
 
Čistenie aktivovaným kalom 
Patrí medzi najpoužívanejšie metódy aeróbneho čistenia vôd. Je to v podstate napodobenie 
samočistiacich procesov a ich intenzifikácia dodávkou nadbytku vzduchu. Aktivovaný kal je 
zložitá biocenóza aeróbnych a fakultatívne anaeróbnych organizmov, ktorá pozostáva najmä 
z baktérií a prvkov, v menšej miere sú prítomné huby, červy, larvy hmyzu, kvasinky, riasy, 
aktinomycéty. Má vločkovitý charakter, preto ho možno ľahko oddeliť od čistenej vody - 
obsahuje vločky mikroorganizmov spojené slizom a tuhými časticami, ktoré sa v slize 
zachytili. Aktivácia kalu je proces postupného vytvárania aktivovaného kalu adaptovaného na 
určitý druh odpadovej vody. Čistenie: odpadová voda sa premiešava s aktivovaným kalom za 
výdatného prevzdušnenia, nasleduje sedimentácia v dosadzovacích nádržiach a oddelenie 
aktivovaného kalu od vody. Kal môže byť potom čiastočne regenerovaný a vracia sa do 
technologického procesu, časť kalu je odvádzaná do k ďalšiemu spracovaniu.  
 

   
Obr. 9 Príklady aktivovaného kalu 

http://www.madep-sa.com/english/wwtp.html 
 
Vlastné čistenie aktivovaným kalom má 3 fázy: 

1. Adsorpcia – viazanie koloidných a niektorých rozpustených látok na vločkách 
aktivovaného kalu; veľmi rýchla fáza – od začatia procesu do 2 min. 

2. Karbonizačná fáza – rozklad a oxidácia organických uhlíkatých látok na oxid uhličitý 
a vodu 

3. Nitrifikačná fáza – rozklad a oxidácia organických dusíkatých látok cez dusitany až 
na dusičnany; proces relatívne dlhý (4-5 hod), preto sa táto fáza často vynecháva. 

 
Nitrifikácia a denitrifikácia - sú o dva za sebou prebiehajúce procesy premeny dusíkatých 
látok činnosťou mikroorganizmov. Nitrifikácia je premena anorganického amoniaku a 
amónnych solí na dusičnany (aeróbne baktérie), denitrifikácia je premena dusičnanov na 
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plynný dusík (anaeróbne baktérie). Čistiarne odpadových vôd bez denitrifikácie odstraňujú 
asi 20-30% dusíka, s oboma stupňami až 90-95% dusíka. 
 
Asanácia intoxikovaných pôd toxickými prvkami a inými látkami 
Spôsoby asanácie pôdy sú povahy fyzikálnej, chemickej alebo biologickej: 
 
1. Prekrytie zeminou 

• jednoduché fyzikálne opatrenie 
• účinné opatrenie (Zemianske Kostoľany – havária úložiska popolčeka; Nováky – 

pretrhnutie hrádze a rozliatie odpadu s obsahom As) 
• skrytá hrozba (únik do nekontaminovanej pôdy, podzemných vôd) 

 
2. Odstránenie intoxikovanej zeminy 

• menej náročné fyzikálne opatrenie – ale iba malé plochy 
• použitie pri asanácii silne kontaminovanej povrchovej vrstvy pôdy 
• intoxikovaná zemina → riadená skládka odpadu 

 
3. Premývanie pôdy 

• asanácia pôdy intoxikovaná rozpustnými rizikovými látkami 
• chemická mobilizácia toxických látok 

 
4. Zriedenie pôdnej hmoty 

• primiešanie nekontaminovanej zeminy, rašeliny, kompostu do intoxikovanej pôdy, 
pričom sa zníži koncentrácia rizikovej látky 

 
5. Vápnenie a sadrovanie pôdy 

• významné chemické asanačné 
opatrenie 

• plošné opatrenie 
• imobilizácia rizikových látok 
• vápnením (mletý uhličitan vápenatý) 

sa odbúra pôdna kyslosť, ktorá je 
príčinou mobility (pohybu) mnohých 
rizikových látok v pôde 

• sadrovanie – pôdy znečistené Mg – 
silno alkalické, aplikovaním sadry vzniká síran horečnatý, ktorý sa vyplaví z pôdy 
a tým vysoká alkalinita (zásaditosť) pôdy klesá 

 
6. Aplikácia asanačných hmôt 

• časté chemické opatrenie 
• vratné alebo nevratné viazanie 

rizikových látok (najmä toxické 
prvky) na anorganické alebo 
organické látky 

• anorganické látky – napr. Beringite 
(Belgicko; kremeň, illit, Ca, Mg),  
zeolity – vysoká sorpčná 
schopnosť (napr. Nižný Hrabovec) 

• organické látky – napr. Ekofert 
(Záhorie, Baňa Čáry; mletý lignit) 

• nevýhoda – rizikové látky zostávajú 
v pôde 

 
Obr. 10 Zeolit (http://www.crystalgarden.sk /urob2.html) 
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Asanácia pôd znečistených toxickými organickými látkami: 
 
Asanácia pôd znečistených PAU  

- PAU (polycyklické aromatické uhľovodíky): naftalén, fluorén, fenantrén, antracén, 
fluorantrén, pyrén a i. 

- asanácia: premývanie pôdy rôznymi organickými činidlami (malé plochy), biologické 
opatrenia (mikrobiálny rozklad) 

 
Asanácia pôd znečistených PCB 

- PCB (polychlórované bifenyly) – len antropogénneho pôvodu, najjedovatejšie 
organické látky vytábané človekom 

- asanácia: mikrobiologické opatrenia 
 
Asanácia pôd znečistených pesticídmi 

- odvoz zeminy (lokálne opatrenia) na skládku 
 
Asanácia pôdy zamorenej rádioaktívnym odpadom  

- asanácia nemožná 
- zavlažovanie pôdy, aby sa rádioaktivita nešírila veternou eróziou 

 
Ďalšie konvenčné fyzikálno-chemické a chemické technologické postupy úpravy a čistenia 
vôd, čistenia pôd, sedimentov a pod. sú uvedené v ďalších častiach. 
 
 
4. BIOREMEDIAČNÉ METÓDY A TECHNOLÓGIE 
 
Remediačné techniky (vrátane bioremediačných) môžeme rozdeliť na dvoch skupín na ex 
situ a in situ remediácie. 
 
 
 Ex situ metódy sú založené na vyťažení pôdy alebo prenosu kontaminovaného materiálu na 
inú lokalitu, kde prebieha odstraňovanie kontaminantov (teda mimo miesta znečistenia). In 
situ bioremediácie sa uskutočňujú priamo na mieste kontaminácie úpravou kontaminovanej 
pôdy, vody alebo exhalátov. Finančne výhodnejšie je samozrejme odstraňovať kontamináciu 
priamo na mieste (in situ). V ďalšom texte sú popísané bioremediačné techniky in situ. 
 
V nasledujúcej časti sú uvedené základné procesuálne princípy bioremediácie (sorpčný 
mechanizmus, rôzne typy biotransformácií) a najčastejšie používané bioremediačné 
technológie úpravy a čistenia povrchových, podzemných, banských a odpadových vôd, 
znečistených pôd, sedimentov, kalov a iných tuhých substrátov. Toto delenie 
bioremediačných techník vychádza z delenia podľa EEA - European Environment Agency 
(www.eea.europa.eu). Zároveň sú uvedené aj používané fyzikálno-chemické metódy a 
postupy na redukciu či odstránenie znečistenia pre daný substrát vychádzajúc z metodiky 
EEA.  
 
Princípy a procesy, ktoré sú základom bioremediačných technologických postupov 
 
1. Biosorpcia a bioakumulácia 
 
Termín sorbent označuje tuhé látky, ktorých povrch je schopný viazať plynné alebo 
kvapalné látky. Od tohto termínu je odvodený aj termín biosorbent, ktorý označuje 
biomateriál, ktorý je odvodený od biologického materiálu (mikrobiálneho (baktérie, 
mikroskopické huby (plesne), kvasinky, mikroskopické riasy a iné mikroorganizmy), 
rastlinného, biomasy makroskopických rias, vyšších húb, či živočíšneho materiálu), ktorý je 
schopný viazať toxické chemické prvky a iné anorganické či organické kontaminanty. Takže 
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viazať nebezpečné látky je schopná v zásade akákoľvek biomasa (akýkoľvek biologický 
materiál). Biomasa je komplexná chemická substancia s množstvom rôznych (rozličných) 
chemicky aktívnych funkčných skupín, ktoré môžu viazať rôzne látky alebo ióny = schopná 
vychytávať tieto látky z roztoku a viazať ich na svoj povrch v pevnej fáze. 
 Avšak, je samozrejmé, že súčasná spoločnosť hľadá metódy ekonomicky čo 
najvýhodnejšie. Z tohto hľadiska sa preferuje komerčné využívanie len niektorých typov 
biomasy. Jedná sa o biomasu, ktorá vzniká pri rôznych priemyselných aktivitách ako odpad, 
alebo jej získanie (kultivácia, pestovanie) nie je finančne náročné. To znamená, že v 
súčasnosti sa využíva najmä mikrobiálna biomasa (vzniká ako odpad vo farmaceutickom, 
potravinárskom a chemickom priemysle pri výrobe antibiotík, rastových látok, kyseliny 
citrónovej, emulgátorov a rôznych iných mikrobiálne produkovaných látok), rastlinná 
biomasa (odpad po spracovaní kukurice, citrusových plodov, cukrovej trstiny, pestovanie 
nenáročných rastlín a i.), biomasa makroskopických rias (najmä v prímorských krajinách, 
kde je prirodzený dostatok rias), a v menšej miere i živočíšna biomasa (najmä odpadové 
chitínové časti tela rôznych morských mäkkýšov). Najčastejšie používanou biomasou je však 
biomasa mikrobiálna (baktérie a mikroskopické vláknité huby – plesne). 
 
Biosorpcia je schopnosť biomasy viazať a koncentrovať rôzne látky z vodných roztokov – 
predovšetkým v bunkových povrchoch. Biosorpcia je veľmi rýchly proces (2-10 min pre 99 % 
odstránenie kontaminantu za optimálnych podmienok), na metabolizme nezávislý proces 
(takže možno použiť živú, ale aj neživú biomasu). Avšak, ak sa v procesoch viazania 
kontaminantov aplikuje živá biomasa, je vhodnejšie používať termín bioakumulácia, ktorý 
zahŕňa jednak viazanie kontaminantov na povrch (teda vyššie opísanú biosorpciu, a jednak 
prechod kontaminantu do vnútra živých buniek, ich viazanie, uskladňovanie v rôznych 
štruktúrach (najmä vakuoly, lyzozómy, endoplazmatické retikulum), prípadne ich premena na 
menej toxické formy. Vnútrobunkové viazanie predstavuje však max. 10 % z celkového 
množstva viazaného kontaminantu, zvyšok sa viaže prostredníctvom sorpcie. Bioakumulácia 
je na metabolizme závislá, to znamená, že na príjme kontaminantov do vnútra buniek sa 
aktívne podieľa daný organizmus/bunka, pričom spotrebúva svoju energiu. Bioakumulácia je 
v porovnaní s biosorpciou proces oveľa pomalší (hodiny až dni). Výhodou biosorpcie oproti 
bioakumulácii je, že nie je závislá na prísune živín pre živé bunky a je oveľa menej 
ovplyvnená rôznymi environmentálnymi faktormi (teplota, nedostatok vlhkosti a i.). 
 
Mechanizmus biosorpcie 
 
Biosorpcia sa realizuje prostredníctvom fyzikálno-chemických mechanizmov ako je 
chemisorpcia (iónová výmena, tvorba chelátov, komplexných a koordinačných zlúčenín), 
fyzikálna adsorpcia, iónová výmena a precipitácia (vyzrážanie), pričom prevládajúcimi 
procesmi sú iónová výmena a adsorpcia. Samozrejme, príjem a viazanie toxických zlúčenín 
bunkovými povrchmi a vnútrobunkovými štruktúrami zahŕňa množstvo ďalších procesov, 
ktoré prispievajú k celkovému množstvu imobilizovaných toxických látok biosorpciou.  
Fyzikálna adsorpcia je založená výlučne na povrchových fyzikálnych (elektrostatických) 
silách (napr. van der Waalsove sily). Molekuly adsorbátu 
(viazanej látky) nie sú viazané na špecifické miesta na 
povrchu adsorbentu. Môže sa tvoriť viac vrstiev 
adsorbátu (viacvrstvová alebo multimolekulová 
adsorpcia), vratný proces (možnosť desorpcie). 
Chemisorpcia je tvorba chemických väzieb medzi 
adsorbentom a adsorbátom → dej je viazaný len na 
určité miesta na povrchu adsorbentu (aktívne centrá) 
→ môže sa tvoriť len jedna vrstva molekúl adsorbátu 
(jednovrstvová alebo monomolekulová adsorpcia). Často 
nevratný proces. 
Iónová výmena je výmena iónov z adsorbentu za ióny z roztoku. 
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Precipitácia kovov je vyzrážanie kovu vo forme málo rozpustnej zlúčeniny na povrchu alebo 
vnútri sorbentu (alebo mimo organizmu produkovanými extracelulárnymi metabolitmi). 
 
Bunková stena predstavuje primárnu štruktúru bunky, kde dochádza k interakcii s 
kontaminujúcimi látkami, s čím súvisí aj jej ochranná funkcia pre bunku. Štruktúrou 
zodpovednou za fenomén biosorpcie je práce predovšetkým bunková stena. Ako príklad 
uvediem stručné zloženie bunkovej steny mikroskopických húb. Bunková stena 
mikroskopických vláknitých húb je zložená najmä z polysacharidov a glykoproteínov 
(glukány, glukozamín, manány, ale najmä chitín a chitosan). Tieto polymérne látky sú 
bohatými zdrojmi rôznych funkčných skupín, ktoré sú zodpovedné za viazanie 
kontaminantov. Medzi takéto skupiny patria najmä karboxylové (-COOH), hydroxylové (-OH), 
sulfhydrylové, (-SH), fosfátové (-PO4

3-), aminoskupiny (-NH4
+) a iné, ktoré sú u jednotlivých 

húb v rôznom pomere s čím súvisí, že každý druh huby inak viaže kontaminanty. 
Prevládajúcimi skupiony sú však karboxylové a fosfátové skupiny) Proces viazania 
funkčnými skupinami si môžeme predstaviť na výmene H+ napríklad zo skupiny –COOH 
(vznikne –COO- a H+) za iný kovový katión (napr. Ag+, Tl+ a i.) alebo iný komplexný katión 
(napr. organický polutant s kladným nábojom). Avšak mnohé kontaminanty vystupujú v 
prostredí so záporným nábojom (napr. oxyanióny arzénu), tieto sa potom viažu na tie 
skupiny, ktoré majú kladný náboj (napr. aminoskupiny). Treba poznamenať, že biologický 
materiál vo všeobecnosti vystupuje v prostredí ako záporne nabitý, to znamená prebytok 
záporne nabitých funkčných skupín oproti kladne nabitým skupinám. Potom je nutné povrch 
takejto biomasy modifikovať, aby sa zvýšil počet vhodných skupín na viazanie konkrétneho 
kontaminantu. K tomuto slúžia chemické (premývanie alebo varenie v rôznych chemických 
činidlách) a fyzikálne úpravy (var, zahrievanie, žiarenie) biomasy.  
 
Vybrané časté polysacharidy, ktoré sa významne podieľajú na biosorpcii kovov a polokovov: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beta-glukán (huby) 
 

 
chitín (huby, krevety) 

 

 
 

pektín (rastlinné bunkové steny) 
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algináty (riasy) 

 

 
celulóza (rastliny) 

 

 
hemicelulóza (xylán) (kvasinky, baktérie, rastliny) 

 
Obsah jednotlivých polysacharidov a glykoproteínov s aktívnymi funkčnými skupinami je 
druhovo špecifický (napr. bunková stena mikroskopickej huby druhu Neurospora crassa 
obsahuje 2,6 % chitínu, avšak Rhizopus arrhizus až 53 %). Funkčné skupiny je možné 
fyzikálnymi alebo chemickými úpravami vytvoriť na povrchu buniek alebo modifikovať 
existujúce skupiny na také, aké potrebujeme. Cieľom úprav (modifikácií) je zvýšiť biosorpčnú 
kapacitu pre daný kov, resp. katión či anión. Modifikácie môžu byť fyzikálne (zmeny teploty) 
alebo chemické, ktoré sú najčastejšie aplikovanými úpravami funkčných skupín biomasy. 
Chemická modifikácia je aplikácia rôznych chemických činidiel na biomasu (biomasa + 
činidlo + var) → alkalická alebo kyslá úprava: komerčné detergenty, alkalické chemikálie 
(NaOH, Na2CO3, NaHCO3), organické látky (formaldehyd), kyslé činidlá (kyseliny HCl a i.), 
Fe a i. Alkalické úpravy biomasy sú najčastejšie. Alkalickou úpravou dochádza napr. k 
odstráneniu karboxylových a fosfátových skupín glykoproteínov, fosfolipidov a 
polysacharidov z bunkovej steny, čím sa vytvára priestor  pre precipitáciu niektorých kovov. 
Dochádza tiž k odstráneniu povrchových nečistôt na bunkovej stene, prasknutiu 
cytoplazmatickej membrány a expozícii ďalších väzbových miest, čo spôsobí zvýšenie 
sorpcie kovov a polokovov. Alkalická úprava je vhodná pre zvyšovanie počtu takých 
funkčných skupín, ktoré viažu katióny kovov. Modifikácia biomasy kyslými činidlami 
väčšinou spôsobuje výrazný pokles biosorpcie katiónov kovov. Je však vhodná pri biosorpcii 
aniónov kovov a polokovov (predovšetkým oxyaniónov As, Se, Sb, Cr, Mo). 
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Obr. 11 Schematické zobrazenie procesu 
biosorpcie a regenerácie biosorbentu. V 
prvkom kroku dochádza prechodom 
kontaminovanej vody cez kolónu ("rúru"), v 
ktorej je biomasa, k naviazaniu kovov na 
biomasu a tým k očisteniu vody, v druhom 
kroku dochádza k odstraňovaniu naviazaných 
kovov z biomasy, čím získavame očistenú 
biomasu, ktorú môžeme opäť použiť v ďalších 
cykloch a získavame aj koncentrovaný roztok 
kontaminantu, ktorý sa buď odparuje a pevný 
zvyšok skládkuje alebo sa ďalej priemyselne 
využíva. 
 
 
 
 

V súčasnosti aplikácie biosorpcie pomerne zriedkavé, rozšírené sú len v USA, Kanade, Indii 
a Dánsku. Existujú komerčné biosorbenty, napr. AlgaSORB® (založený na báze biomasy 
rias imobilizovanej v silikagéli alebo polyakrylovom géli, vhodný na odstraňovanie celej 
palety kladne nabitých kontaminantov) vyvinutý americkou spoločnosťou Bio-Recovery 
Systems, AMT-Bioclaim® (založený na biomase baktérií imobilizovaných v polymérnej 
matrici) s excelentnými schopnosťami (až 99% účinnosť odstránenia Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 
U, Zn z kontaminovaných vôd) vyvinutý americkou spoločnosťou Advanced Mineral 
Technologies, BIO-FIX® (zložený z biomasy rias a machov imobilizovanej v polysulfónovej 
polymérnej matrici, vhodný k odstraňovaniu Al, Cd, Zn, Mn s veľmi dlhou životnosťou – 
sorbent je možné použiť až v 120 cykloch) vyvinutý americkým U.S. Bureau of Mines and 
Licenses. Vývojom biosorbentov sa úspešne zaoberá aj kanadská firma BV Sorbex či grécka 
spoločnosť Oikotechnics.  
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Obr. 12 Na obrázkoch sú obrie zariadenia, v ktorých prebieha odstraňovanie toxických látok 
biomasou.  (http://biosorption.mcgill.ca/BT/BTbrief.htm) 
 
2. Bioredukcia 
 
Bioredukcia je redukcia kovov, polokovov a rádionuklidov (oxidačné číslo sa znižuje) za 

účasti kovy-redukujúcich mikroorganizmov. Kovy-redukujúce 
mikroorganizmy sú predovšetkým baktérie. Pri bioredukcii 
často dochádza k precipitácii (vyzrážaniu) kovov, polokovov či 
rádionuklidov z roztoku do tuhej, nerozpustnej formy.  
 

 
Obr. 13 Vľavo: vyzrážané Fe. Vpravo: 
vyzrážané tórium. 
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Bioredukcia môže byť priama alebo nepriama. Priama bioredukcia je enzymatický proces, 
pri ktorom bunky baktérií prijímajú oxidované formy kovov, polokovov a rádionuklidov 
dovnútra do bunky, kde sú tieto formy za účasti enzýmov redukované a následne vylúčené 
von z bunky. Príklad: extracelulárna precipitácia U (na povrch buniek baktérie rodu 
Shewanella) – bunky prijímajú urán vo forme uhličitanu (rozpustný vo vode) a redukujú ho na 
nerozpustný oxid (minerál uraninit), ktorý sa vyzráža na povrchu buniek:  
 
bioredukcia uránu: 
                       U6+         →             U4+ 
forma        oxidovaná              redukovaná 
                  rozpustná              nerozpustná 
                   mobilná                   imobilná 
 
 
Obr. 14 Bioredukcia a precipitácia tória na 
povrchu bunky. 
http://www.biomedcentral.com/1471-
2180/6/59 
 
 
 
 
 
Podobne ako urán môže byť bioredukované množstvo ďalších chemických prvkov, napr.: 
Cr6+ → Cr3+, Tc7+ → Tc4+, Se6+ a Se4+ → Se0, Au3+ → Au0, Ag+ → Ag0, Hg2+ → Hg0, Pd2+ → 
Pd0 → uvedené redukované formy sú menej rozpustné, menej mobilné, väčšinou menej 
toxické a menej bioprístupné v porovnaní s oxidovanými formami 
 
Avšak, bioredukcia môže viesť aj k mobilizácii, zvýšenej rozpustnosti a zvýšenej toxicite 
napr.: As5+ → As3+ alebo Pu4+ → Pu3+. 
 
Príklad bioredukcie v bioremediáciách: 
selén     Se6+  alebo Se4+ → Se0 
V Kalifornii (predovšetkým oblasť San Joaquin Valley) a iných oblastiach USA sú pôdy 
prirodzene bohaté na Se (geogénny pôvod).  Oblasť Sa Joaquin Valley má vhodné 
podmienky pre poľnohospodárstvo, avšak v úrodných pôdach sú vysoké obsahy selénu, 
ktoré prechádzajú do plodín, v ktorých sú obsahy selénu tak vysoké, že pôsobia toxicky na 
človeka. Z tohto dôvodu je celá oblasť bioremediovaná prostredníctvom regulovanej 
bioredukcie rozpustného Se6+ na nerozpustný a nebioprístupný Se0, ktorý nie je plodinami 
prijímaný. Okrem bioredukcie sa tu uplatňuje i ďalšia bioremediačná metóda – biometylácia a 
následná biovolatilizácia selénu (pozri nižšie). Týmito bioremediačnými opatreniami sa 
dosiahla vysoká účinnosť imobilizácie a odstránenia selénu z poľnohospodársky 
využívaných pôd (až o 99,7 % sa znížil príjem selénu rastlinami).  
 
Nie každý bakteriálny druh je schopný redukovať každý chemický prvok – niektoré druhy len 
1 prvok, niekoľko prvkov alebo celú škálu prvkov. Napr. Thauera selenatis, Bacillus sp., 
Microbacterium sp. redukujú selén, Shewanella purefaciens, Desulfovibrio vulgaris, 
Desulfovibrio desulfuricansas redukujú urán, Bacillus sp. redukuje Pu, Geospirillum 
arsenophius, Desulfotomaculum auripigmentum, Chrysiogenes arsenatis redukujú arzén. 
 
Nepriama bioredukcia 
Nepriama bioredukcia sa uskutočňuje len u baktérií, prebieha za účasti kovy(Fe, Mn)-
redukujúcich baktérií alebo sulfát-redukujúcich baktérií. Za účasti enzýmov dochádza k 
redukcii Fe3+ na Fe2+, resp. S6+ (ako SO4

2-) na S2+ (ako H2S), resp. Mn4+ na Mn3+. Vznikajú  
chemicky reaktívne redoxné bariéry (Fe2+, H2S, Mn3+) = tieto chemické formy redukujú 
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(chemická redukcia) kovy a polokovy. K typickým bakteriálnym zástupcom, ktoré uskutočňujú 
nepriamu bioredukciu patria rody Desulfobacter, Desulfobulbus, Deselfococcus, 
Desulfonema, Desulfosarcina, Desulfovibrio, Desulfotomaculum. Na obrázku nižšie je 
schematicky zobrazený proces nepriamej bioredukcie kovov, polokovov a rádionuklidov. 
 
 
 

 
 
3. Biooxidácia 
 
Biooxidácia je opačný proces ako bioredukcia - kov, polokov alebo rádionuklid sa oxiduje 
(oxidačné číslo sa zvyšuje) za účasti mikroorganizmov, predovšetkým baktérií - síru-
oxidujúcich baktérií (vznik H2SO4) a Fe-oxidujúcich baktérií (Fe2+ → Fe3+). Vznikajú chemické 
formy, ktoré oxidujú kovy (podobne ako pri nepriamej bioredukcii, avšak toto je oxidácia). Vo 
väčšine prípadov dochádza pri biooxidácii k zvyšovaniu mobility, rozpustnosti, bioprístupnosti 
a toxicity. Pri biooxidácii dochádza k uvoľňovaniu (lúhovaniu) kovov a polokovov z tuhých 
substrátov (minerály, horniny, tuhé odpady) do roztoku. Typická je biooxidácia pyritu (FeS2) 
alebo arzenopyritu (FeAsS) na haldách hlušiny → jedná sa predovšetkým o rozpúšťanie 
sulfidov kovov.  
Biooxidácia – autotrofné lúhovanie – rozpúšťanie sulfidov: environmentálne dôsledky: 

1. problém – uvoľňovanie toxických kovov do prostredia L 
2. vznikajúca kyselina sírová lúhuje ďalšie kovy L 
3. biomining – získavanie kovov z hlušiny (z rúd, ktorých spracovanie konvenčnými 

metódami je nerentabilné), pôd, kalov, popolčekov J 
4. zvýšenie mobility – následné premývanie pôdy (soil washing) J 

(proces čistenia pôd je 2-stupňový: 1. síru-oxidujúce baktérie acidifikujú pôdu (H2SO4), čím 
sa toxické kovy uvoľnia do roztoku z tuhej fázy; 2. po premytí pôdy sa kovy dostávajú do 
roztoku (separácia od pôdy) a sulfát-redukujúce baktérie vyzrážajú z roztoku kovy späť do 
tuhej fázy (zrazenina), ktorá sa oddelí od vyčistenej vody) – účinnosť 70-95 % 
 
Typickí zástupcovia: 
Thiobacillus thiooxidans (síru-oxidujúca baktéria) 
Thiobacillus ferroxidans (síru- aj Fe-oxidujúca baktéria) 
Leptospirillum ferrooxidans (Fe-oxidujúca baktéria) 
 
Pri biooxidácii vo všeobecnosti dochádza k zvyšovaniu mobility, rozpustnosti, toxicity. Avšak, 
oxidáciou niektorých prvkov dochádza naopak k znižovaniu mobility, rozpustnosti, toxicity, 
bioprístupnosti. Typickým príkladpm je As:           As3+                 →                  As5+ 
                                                                 mobilnejší, toxickejší         menej mobilný a toxický  

kovy-redukujúce baktérie 
 
 

Fe3+ 

 
Fe2+ 

U4+, Cr3+, Tc4+ 

U6+, Cr6+, Tc7+ 

SO4
2- 

H2S 

U4+ 

U6+ 

bioredukcia 
chemická redukcia 

sulfát-redukujúce baktérie 
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Bioredukcia a biooxidácia - význam pre bioremediácie: 
- imobilizácia kovov, polokovov, rádionuklidov v pôdach (zamedzenie uvoľňovania do 

podzemných vôd, zamedzenie vstupu do potravového reťazca cez rastliny) 
- mobilizácia kovov, polokovov, rádionuklidov v pôdach, odpadoch, sedimentoch – 

následné premývanie substrátu – kontaminanty sa uvoľnia do roztoku 
- precipitácia kovov, polokovov, rádionuklidov z vôd – následná separácia precipitátov 

 
4. Biomineralizácia a biokryštalizácia. Biolúhovanie 
 
Pri oxidačno-redukčných procesoch (za účasti mikroorganizmov) – predovšetkým bioredukcii  
- často vznikajú zrazeniny (precipitáty), ako je popísané vyššie. Tieto sú amorfnej 
("beztvarej") povahy. Avšak môžu vznikať i kryštalické fázy – kryštály a minerály (vyzrážajú 
sa z roztoku za účasti mikrobiálnych procesov, predovšetkým oxidačno-redukčné reakcie, 
reakcia kovov s metabolitmi – komplexačnými alebo chelatačnými činidlami, reakcia so 
vznikajúcimi organickými kyselinami a pod.).  
Baktérie, ale predovšetkým mikroskopické vláknité huby produkujú veľké množstvo rôznych 
organických kyselín. Dôležitá však nie len iba kvantita (množstvo produkovaných kyselín), 
ale i kvalita – teda aké kyseliny sú produkované. Väčšinou mikroskopické huby produkujú  v 
rôznom pomere kyselinu oxálovú, citrónovú, propiónovú, octovú. Baktérie sú však schopné 
produkovať i anorganické kyseliny (napr. sírová). Tieto kyseliny následne lúhujú (uvoľňujú) 
kovy, polokovy a rádionukliny z tuhých fáz do roztoku. Tento proces sa nazýva heterotrofné 
lúhovanie (biolúhovanie extracelulárnymi mikrobiálnymi metabolitmi). Vyššie popísaná 
bakteriálna bioredukcia a biooxidácia sa označuje ako autotrofné lúhovanie = 
uvoľňovanie kovov, polokovov a rádionuklidov z tuhých substrátov za účasti baktérií 
(biooxidácia a bioredukcia ako bolo vyššie popísané sulfát-, Fe-, Mn-redukujúcimi alebo 
oxidujúcimi baktériami).  
Mikroorganizmami produkované organické a anorganické kyseliny jednak lúhujú (uvoľňujú) 
kovy z tuhých materiálov, ale na druhej strane aj reagujú s týmito uvoľnenými kovmi za 
vzniku precipitátov (amorfná fáza) alebo kryštálov a minerálov (vznikajú oxaláty, citráty, 
malonáty, sukcináty kovov a polokovov). Mikroorganizmy produkujú aj ďalšie metabolity 
(napr. enzymaticky produkované ligandy), ktoré interagujú s uvoľnenými kovmi a vznikajú 
karbonáty, silikáty, hydroxidy, oxidy, sulfidy, fosfáty kovov a polokovov.  
Príklady: 
reakcie s kyselinou oxálovou (oxalát (COO)2

2-) 
 
Cu3(PO4)2.2H2O (fosforečnan) → Cu(COO)2 
Cu2O (oxid) → Cu(COO)2 
 
Pb3(PO4)2 (fosforečnan) → Pb(COO)2 
PbCO3 (uhličitan) → Pb(COO)2 
Pb3O4 (oxid) → Pb(COO)2 
PbS (sulfid) → Pb(COO)2 
Pb5(PO4)3Cl (fosforečnan) → Pb(COO)2 
 
Citrátové a oxalátové anióny môžu vytvárať stabilné komplexy s množstvom kovov, mnohé 
citráty kovov sú mimoriadne mobilné a sú ťažko degradovateľné, pôsobením kyseliny 
oxálovej vznikajú rozpustné oxalátové komplexy, najmä Al a Fe. 
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Obr. 15 Príklady biomineralizácie – vznik 
biominerálov na povrchu hubových hýf. 
Vpravo hore je atakovanie kryštálu 
galenitu hýfami – je to názorný príklad 
mechanického a chemického 
rozrušovania minerálu – biolúhovanie. 
http://aradinko.googlepages.com/ 
 
Biolúhovanie (autotrofné a heterotrofné) - zhrnutie: 

a) oxidačné a redukčné reakcie (biooxidácia, bioredukcia) (predovšetkým baktérie) 
b) tvorba organických kyselín (predovšetkým mikroskopické huby) 
c) tvorba anorganických kyselín (sírová) (baktérie) 
d) exkrécia komplexačných činidiel (predovšetkým huby) 

 
→ všetky procesy atakujú tuhý substrát, čím dochádza k uvoľňovaniu kovov do roztoku (kde 
môže opätovne dochádzať k re-precipitácii a mineralizácii a kryštalizácii) 
 
 
5. Biometylácia a bioalkylácia. Biovolatilizácia 
 
Biometylácia je enzymatický proces prebiehajúci v bunkách organizmov (prebieha za účasti 
enzýmov) a predstavuje prenos metylovej skupiny (CH3-) na atóm kovu alebo polokovu. 
Pojem bioalkylácia označuje prenos alkylovej (metylová, etylová, propylová a ďalšie) 
skupiny na atóm kovu alebo polokovu. Medzi alkylové skupiny patrí i metylová skupina, ale 
keďže prenos metylovej skupiny v prírode sa vyskytuje oveľa častejšie ako ktorejkoľvek inej 
alkylovej skupiny, tak prenos metylovej skupiny sa označuje biometylácia a prenos ostatných 
skupín sa nazýva bioalkylácia. Biometylácia (a bioalkylácia) prebieha nielen v bunkách 
mikroorganizmov (baktérie, mikroskopické huby), ale taktiež aj u ostatných skupín 
organizmov (vyššie huby, rastliny, živočíchy vrátane človeka). Avšak využitie tohto procesu v 
bioremediácii kontaminovaných lokalít sa uskutočňuje takmer výhradne s použitím 
mikroorganizmov. Biometylované môže byť veľké množstvo chemických prvkov. 
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Biometylácia a bioalkylácia boli v prírode dokázané u As, Se, Hg, Pb, Tl, Te, Bi, Cd, Sb, Sn, 
Ge, I, In, Cl, P, S, Si (v laboratórnych podmienkach aj ďalšie prvky ako Au, Pt, Pd).  
 
Čo je výsledkom biometylácie kovov a polokovov? 
Ako je uvedené vyššie, pri biometylácii sa viaže metylová skupina na kov alebo polokov. To 
znamená, že dochádza k premene anorganických foriem kovov a polokovov na formy 
organické (metylová skupina obsahuje uhlík). Tým dochádza k veľmi významným zmenám z 
hľadiska mobility, toxicity, biologickej prístupnosti, rozpúšťania a pod. Biometyláciou (a 
bioalkyláciou) vzniknuté organické zlúčeniny kovov a polokovov môžu byť prchavé alebo 
neprchavé (v tomto prípade sú zväčša veľmi dobre rozpustné). Ak dochádza k vzniku 
prchavých zlúčenín, tak tieto sa uvoľňujú z buniek a organizmov (a zo substrátov, v ktorých 
sú takéto organizmy) v procese biovolatilizácie ("vyparovania") do atmosféry. Na kovy a 
polokovy môže byť postupne naviazaných 1-4 metylových skupín, tento proces je 
znázornený nižšie na obrázku. Tak napríklad anorganický arzeničnan alebo arzenitan sa 
môžu meniť pri naviazaní jednej metylovej skupiny na neprchavé, ale dobre rozpustné 
kyseliny (monometylarzenitá MMA(III) alebo monometylarzeničná (MMA(V)) alebo prchavý 
monometylarzín (CH3AsH2), v prípade väzby 2 metylových skupín vznikajú opäť neprchavé 
dobre rozpustné kyseliny (dimetylarzenitá (DMA(III) alebo dimetylarzeničná DMA(V)) alebo 
prchavý dimetylarzín (CH3)2AsH, v prípade väzby 3 metylových skupín vznikajú prchavé 
zlúčeniny trimetylarzín oxid (TMAO) alebo trimetylarzín (CH3)3As. Morské organizmy sú 
schopné vytvárať aj zložité neprchavé organické zlúčeniny arzénu (arzenobetaín, 
arzenocholín, arzenocukry), v ktorých sa arzén vyskytuje so 4 metylovými skupinami 
(tetrametylarzóniové soli). 
 

 
Na obrázku je znázornený proces biometylácie arzénu. Proces sa nazýva Challengerov 
mechanizmus biometylácie, podľa objaviteľa. Na obrázku možno vidieť, že v bunkách 
dochádza k naviazaniu metylových skupín v niekoľkých krokoch. 
 
Dôsledky pre bioremediáciu: 
- zmena toxicity: vo všeobecnosti organické (metylové a alkylové) zlúčeniny kovov a 
polokovov sú menej toxické ako anorganické formy. Kyseliny monometylarzeničná a 
dimetylarzeničná sú oveľa menej toxické ako anorganický arzenitan, zložité arzénové 
zlúčeniny ako arzenobetaín a arzenocholín sú takmer netoxické, avšak na druhej strane aj 
organické zlúčeniny kovov a polokovov môžu byť oveľa viac toxické ako anorganické formy 
(napr. trimetylarzín je extrémne toxický, toxickejší je už len anorganický arzín; taktiež veľmi 
tocické sú trojmocné arzénové kyseliny MMA(III) a DMA(III). 
 
- zmena rozpustnosti a mobility vo vodách – väčšina biometylovaných zlúčenín kovov je 
mobilnejšia 
 
- prchavosť – táto vlastnosť sa najviac využíva pri bioremediácii kontaminovaných lokalít. 
Prchavé zlúčeniny As, Sb alebo Se unikajú z kontaminovaných pôd, sedimentov alebo iného 
tuhého odpadového materiálu do atmosféry, kde veľmi rýchlo prebieha ich demetylácia, 
oxidácia, zníženie toxicity a samozrejme rozptýlenie vzdušnými prúdmi. Tento proces sa 

PriF UK Slavomír Čerňanský



 21

úspešne využíva v USA pri odstraňovaní nadmerných obsahov selénu (toxické koncentrácie) 
z pôd a sedimentov (najmä Kesterson Reservoir, California, kde sa pestujú plodiny). 
Unikaním selénu do ovzdušia sa nedokázalo, že by dochádzalo k zvyšovaniu kontaminácie 
selénom v okolitých lokalitách prenosom z kontaminovanej lokality na nekontaminovanú.  
 
BIOREMEDIAČNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY – SANAČNÉ BIOREMEDIÁČNÉ 
METÓDY A TECHNOLÓGIE 
 
Bioremediačné aplikované (sanačné) metódy: 
in situ - (= na mieste) – sa vykonáva priamo v kontaminovanom prostredí, kde zmenou 
parametrov je možné dosiahnuť  
a) zmenu vlastností kontaminantu (rozpustnosti, mobility, bioprístupnosti, toxicity) 
(predovšetkým kovy a polokovy, menej perzistentné organické látky) a/alebo  
b) odstránenie kontaminantu (predovšetkým organické látky, menej polokovy – volatilizácia) 
ex situ - sa vykonáva mimo lokalitu sanačného zásahu po separácii kontaminovaného 
média (napr. odťaženie zeminy a sanácia na dekontaminačnej ploche alebo odčerpanie vody 
a zneškodnenie v čistiarni odpadových vôd) 
 
A1. Metódy sanácie zemín, riečnych sedimentov a kalov – in situ 

• Biologické metódy in situ  
 
1. Bioventing 

• do podpovrchovej – nesaturovanej zóny (nesaturovaná zóna – nezvodnená časť 
horninového prostredia, medzi povrchom a hladinou podzemnej vody) je vháňaný 
kyslík → akcelerácia biologických procesov – stimulácia mikrobiálnych procesov 
(biodegradácia organických polutantov – najmä ropné látky) 

• excelentné výsledky dekontaminácie na stovkách lokalít vo svete 
• rozklad organických látok - pri nedostatočnom mikrobiálnom rozklade vznikajú 

organické plyny, ktoré sú ďalej upravované filtráciou alebo sú spaľované; pri väčšine 
degradačných procesov organických látok spaľovňa nie je nutná 

• proces môže prebiehať aj tak, že vzduch nie je vháňaný, ale naopak kontaminovaný 
vzduch je odsávaný špeciálnymi ventingovými vrtmi, ktorý je systémom trubiek 
odvádzaný k sanačnej stanici (čistenie vo filtroch s aktívnym uhlím, biofiltre) 

 

 
 
Obr. 16 Bioventing (ground surface – povrch pôdy, air flow – prúdenie vzduchu, 
contaminated soil – znečistená pôda, soil gas monitoring wells – monitorovacie ventingové 
vrty, ktorými sa monitoruje stupeň vysušenia pôdy prúdiacim vzduchom (vlhkostné pomery 
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sú pre správny priebeh mikrobiálnych procesov veľmi dôležité), airwater separator – 
oddeľovanie vody od vzduchu, air treatment – úprava a čistenie vzduchu, discharge to 
atmosphere – vypustenie do atmosféry). 
http://horticulture.cfans.umn.edu/vd/h5015/99fpapers/hellekson.htm 

 
 

 
 

 
Obr. 17 Praktické príklady bioventingu (posledný obrázok – vznikajúce plyny nie je potrebné 

čistiť, takže unikajú priamo do atmosféry) (http://images.google.sk, heslo – bioventing) 
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2. Podporovaná bioremediácia – biostimulácia a  bioaugmentácia 
- stimulovanie aktivity autochtónnych mikroorganizmov napr. pridávaním živín, ale aj 
pridávaním autochtónnych mikrobiálnych kmeňov (pozri tiež vyššie) 
 
3. Fytoremediácia  

• využitie zelených rastlín a s nimi asociovaných mikroorganizmov a agronomických 
techník pre odstránenie alebo transformáciu znečisťujúcich látok v prostredí 

• 4 základné procesy: 
 

1. extrakcia znečisťujúcich látok z pôdy a vody (najmä kovy a rádionuklidy) 
2. degradácia organických zlúčenín 
3. volatilizácia anorganických a organických látok 
4. stimulácia mikrobiálneho metabolizmu v rizosfére (oblasť pôdy s koreňmi rastlín a s nimi 
asociovanými mikroorganizmami) 
 
Pri fytoremediačných praktikách sa využívajú predovšetkým tzv. hyperakumulátory – rastliny, 
ktoré spĺňajú nasledovné kritériá: 

• 10-500x väčšia schopnosť akumulácie toxických látok ako iné rastliny a plodiny 
• schopnosť tolerovať vysoké koncentrácie toxických kovov a polokovov 
• schopnosť translokácie prvku z koreňov do nadzemných častí (vo všeobecnosti sú 

koncentrácie kovov v koreňoch vyššie ako v nadzemných častiach, u 
hyperakumulátorov je to naopak) 

• rýchla akumulácia prvku z roztoku (voda, pôdny roztok) 
 
Príklady typických, často používaných hyperakumulátorov: 
Helianthus annuus - slnečnica: arzén (As) a urán (U)  
Thlaspi caerulescens (Brassicaceae): kadmium (Cd) a zinok (Zn)  
Brassica juncea (Brassicaceae) a ambrózia palinolistá Ambrosia artemisifolia (Asteraceae): 
olovo (Pb)  
Pteris vittata – As (až 27 000 mg/kg suchej váhy) 
Brassica juncea, Brassica napus, Chara canescens, Salix spp.  - Se 
- transgénne druhy (geneticky modifikované organizmy, do ktorých bol metódami 
genetického inžinierstva prenesený gén z iného druhu, sa nazývajú transgénne organizmy). 
 
Fytoremediačné technológie sa delia na: 
 
Fytodegradácia (fytotransformácia) 

•  proces, pri ktorom dochádza k absorpcii, premene a odbúravaniu toxických 
organických látok vnútri rastliny 

•  odstraňovanie PAU, PAH, PCB, výbušnín, detergentov, herbicídov, dusičnanov, 
amoniaku, fosfátov 

• vhodné médiá: pôda, podzemná voda, výluhy zo skládok 
• typické rastliny – vŕby, topole, trávy (ovos, kostrava, cirok, proso), ďatelina a ďalšie 

bôbovité 
 
Rizodegradácia (rizosférna bioremediácia)  

• zvýšenie množstva pôdnych baktérií v pôde vďaka koreňovému systému 
vysádzaných rastlín 

• korene vylučujú do pôdy rôzne látky (cukry, alkoholy), ktoré stimulujú množenie 
mikroorganizmov 

• transformácia a odbúravanie znečisťujúcich látok mikróbmi 
• odstraňovanie toxických organických látok (PAH, PCB), pesticídov 
• vhodné médiá: pôda, sedimenty, skládky 
• typické rastliny – trávy (kostrava, ovos), moruša, jabloň, vŕby, topole 
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Fytostabilizácia 
• imobilizácia pôdnych znečisťujúcich látok rastlinami 
• koreňový systém znižuje vymývanie znečisťujúcich látok z týchto médií (adsorpcia, 

absorpcia, precipitácia, tvorba komplexov a chelátov), vplyv vznikajúcich humínových 
látok – viazanie znečisťujúcich látok 

• odstraňovanie kovov (Pb, Cd, Zn, As, Cu, Cr, Se, U – oxidácia, redukcia), 
nedegradovateľné organické zlúčeniny 

• vhodné médium: pôda 
• typické rastliny – vŕby, topole, trávy 

 

 
Obr. 18 Príklad fytoremediácie drevinami 

 
Fytoextrakcia (fytoakumulácia) 

• príjem znečisťujúcich látok koreňmi a ich transport a akumulácia v nadzemných  
   častiach 

• po akumulácii – odstránenie a likvidácia rastlín (skládkovanie, spaľovanie, 
kompostovanie) 

• hyperakumulácia (100x viac ako bežné rastl.) 
• odstraňovanie kovov a polokovov, nevhodné pre organické látky 
• vhodné médiá: pôda, sedimenty 
• typické rastliny – horčica, slnečnica, peniažtek 
• jednou z možností využitia fytoakumulácie je fytomining 

 

 
Obr. 19 Príklad fytoremediácie repkou 
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Fytomining  
• rastliny - hyperakumulátory sa pestujú na zrudnených pôdach alebo haldách zo 

spracovania rúd, rastliny naakumulujú rudu, potom sa rastliny odstránia a spália a tak 
sa vzniká „bio-ruda“ 

• možnosť využitia na takých miestach, kde je neekonomické spracovávať materiál 
konvenčnými postupmi 

 
Rizofiltrácia 

• odstraňovanie znečisťujúcich látok z povrchových, splaškových alebo vyčerpaných 
podzemných vôd koreňmi rastlín 

• na koreňoch dochádza k vyzrážavaniu (imobilizácii), alebo k absorpcii koreňmi 
• rozdiel od fytoextrakcie – cieľová časť rastliny – koreň 
• výhoda pre čistenie veľkých objemov vôd s malými obsahmi znečisťujúcej látky 

(jedna z hlavných remediačných metód v Černobyle – slnečnice, Cs, Sr, povrchové 
vody) 

• odstraňovanie kovov a rádionuklidov 
• vhodné médium: povrchová voda, odpadová voda, mokrade 
• typické rastliny – vodné rastliny – pálka, rožkatec, riasy 

 
Obr. 20 Príklad rizofiltrácie drevinami 

 
Fytovolatilizácia 

• príjem znečisťujúcich látok koreňmi a transport do nadzemných častí rastliny, kde 
prebieha biotransformácia znečisťujúcej látky do prchavej formy 

• prchavá forma sa (najmä cez prieduchy) vyparuje (volatilizuje) do atmosféry 
• odstránenie znečistenia – rozptýlenie znečisťujúcich látok 
• odstraňovanie prchavých organických zlúčenín (ropné látky, éter), Se, As, Hg, Sb 
• vhodné médium: pôda, sedimenty 
• typické rastliny – kapusta, mokraďové rastliny, vŕba, topoľ 

 
Výhody a nevýhody fytoremediácie 
Výhody: 

• aplikácia na tuhý substrát – pôdy, sedimenty, haldy (najčastejšie znečistený tuhý 
substrát sa odváža na skládky) 

• aplikácia in situ – na mieste (nie je potrebný odvoz na skládku) 
• pasívna metóda – funguje s minimálnym zásahom ľudí 
• ekonomická metóda - náklady spojené s fytoremediáciou sú oveľa nižšie, než by stáli 

jednotlivé kroky klasického ozdravovania prostredia in situ a ex situ  
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• priateľská k životnému prostrediu 
• rastliny môžu byť pravidelne monitorované 

Nevýhody: 
• nízka tolerancia rastlín voči vysokým koncentráciám mnohých znečisťujúcich látok 
• nízky transport znečisťujúcich látok z koreňov do nadzemných častí 
• možné odstrániť len nadzemné časti 
• ukladanie znečisteného rastlinného materiálu 
• nízka produkcia biomasy rastlín a pomalý rast rastlín (hlavne drevín)  
• fytoremediácia je limitovaná veľkosťou plochy znečisteného územia a dosahom 

koreňov rastlín 
• možnosť preniknutia kontaminantov do potravného reťazca cez primárnych 

konzumentov do ďalších úrovní 
• málo rastlinných druhov – hyperakumulátorov (oveľa viac v subtrópoch a trópoch) 
• možnosť zvýšenia fytoremediácie genetickými manipuláciami – spoločnosť má 

negatívny prístup 
• neoboznámenosť kompetentných orgánov  

 
Príklady fytoremediačných opatrení 
1. Fytoremediácia kontaminovaných pôd PAU pomocou tráv (Pradhan et al. 1998) 
- trávy – alfalfa Medicago sativa a proso Panicum virgatum a Schizachyrium scoparium 
- čas: zníženie celkovej koncentrácie PAU o 57% po 6 mesiacoch 
 
2. Fytoremediácia PCB koreňmi Armoracia rusticana, Solanum aciculare, Atropa bella-dona, 
Solanum nigrum (Mackova et al., 1997) 
- zníženie koncentrácie PCB zo 100 mg.kg-1 na 40 mg.kg-1 počas 30 dní 
 
3. Fytoextrakcia zinku (McGrath et al. 1993) 
- akumulácia zinku Thlapsi caerulescens 
- akumulácia 2000-8000 µg Zn na g suchej váhy v nadzemnej časti 
odstránenie 40 kg.ha-1 Zn počas jednej sezóny 
 
 
A2. Metódy sanácie zemín, riečnych sedimentov a kalov – in situ 
Fyzikálno-chemické metódy in situ   

• chemická oxidácia – infiltrácia roztoku oxidačného činidla (napr. manganistan 
draselný) do nesaturovanej zóny tak, aby došlo k deštrukcii prítomných 
kontaminujúcich látok;  

• elektrokinetická dekontaminácia – vytvorenie jednosmerného elektrického poľa v 
kontaminovanej poréznej matrici (napr. zemine), kde pôsobením tohto poľa vzniká 
elektromigrácia a elektroosmóza Elektromigrácia pôsobí na kontaminanty v iónovej 
forme (toxické kovy) a elektroosmóza na organické látky rozpustené alebo 
dispergované vo vodnom roztoku;  

• vymývanie pôdy – aplikácia povrchovo aktívnych látok, kyselín, zásad, alkoholov 
alebo iných rozpúšťadiel do horninového prostredia s cieľom rozpustiť alebo zmeniť 
povrchové vlastnosti kontaminantov, prípadne narušiť ich sorpčné väzby 

• extrakcia pôdneho vzduchu – venting – odsávanie znečisteného pôdneho vzduchu 
z nesaturovanej zóny;  

• solidifikácia, stabilizácia – solidifikácia je fyzikálna premena a uzatvorenie 
kontaminovaného materiálu do monolitickej, mechanicky odolnej a obmedzene 
priepustnej štruktúry; stabilizácia je proces chemickej väzby škodlivín prítomných v 
kontaminovanom materiáli do stabilnej a málo rozpustnej formy  

 
Termické metódy – alebo aj metódy tepelného ošetrenia a tepelnej podpory – skupina 
metód využívajúcich tepelnú energiu na podporu degradácie kontaminantov v horninovom 
prostredí,  
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• napr. odporové zahrievanie, vstrekovanie vodnej pary, termická desorpcia in situ, 
zatláčanie horúceho vzduchu, konduktívny ohrev a pod.  

 
B1. Metódy sanácie zemín, riečnych sedimentov a kalov – ex situ 
Biologické metódy ex situ  
 
1. Landfarming 
- pôda je poľnohospodársky obrábaná na špeciálnych plochách (predtým na ne bola 
privezená a rozložená do relatívne tenkých vrstiev – 10-35 cm) – hnojenie, zavlažovanie, 
prevzdušňovanie preorávaním alebo obracaním) 
- pôda môže byť fertilizovaná alebo inokulovaná špeciálnymi mikrobiálnymi preparátmi 
- biodegradácia ropných uhľovodíkov 
- proces väčšinou prebieha väčšinou v halách s nepriepustnou podlahovou krytinou s 
drenážnym systémom na odvádzanie prebytočnej kontaminovanej vody (opätovné kropenie 
biopoľa) alebo na špeciálne pripravených vonkajších plochách (obr. 21) 
- vznikajúci kontaminovaný vzduch s ľahkými uhľovodíkmi (ktoré vznikli počas degradácie) 
sa dočisťuje filtráciou (chemická, biologická) 
 

 

 
 

Obr. 21 Príklady landfarmingu (prevedenie mimo budovy) 
http://www.flindersbioremediation.com.au/experience_biorem.html 
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Obr. 22 Landfarming v špeciálnej hale – navezená kontaminovaná zemina sa upraví do 

veľmi tenkých vstiev 
 

2. Kompostovanie 
- premiestnenie zeminy, zmiešanie s pevným organickým materiálom (slama, piliny, kôra) + 
P a N 
- materiál je navŕšený do vysokých hromád, je prevzdušňovaný mechanicky alebo sústavou 
trubiek napojených na kompresor 
- rast teploty počas kompostovania → zvyšovanie rýchlosti biodegradácie organických 
polutantov (zvyšuje sa množstvo mikroorganizmov) 
- dekontaminácia pôd s chlorofenolmi, NO3, SO4, výbušniny 

 
Obr. 23 Príklad kompostovania 
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3. Biopiles (biopiling)  
- hybridná metóda landfarmingu a kompostovania, systém je uzatvorený (opäť v podobe 
hromád vysokých 2-3 metre), obohatený o živiny (niekedy aj mikroorganizmy), 
prevzdušňovaný a zavlažovaný 
- rozdiel oproti predošlým metódam: šetrenie plochy, vznikajúce plyny môžu byť efektívnejšie 
a lacnejšie zachytávané a upravované 
- systém je uzatvorený v betónových nádržiach, vylúhované kontaminanty v roztoku sú 
odvádzané 
- degradácia ropných uhľovodíkov a výbušnín 
- imobilizácia v systéme (bioredukcia kovov) 
- biovolatilizácia As, Se - experimentálne 

 
Obr. 24 Biopiling (1 – dovezený kontaminovaný tuhý substrát sa vyloží; 2 – bager uloží 
znečistený substrát na kopu; 3 – substrát je obohatený o špeciálne chemikálie, živiny a 
mikroorganizmy; 4 – syntetická fólia sa položí na povrch kopy za účelom kontroly úniku 

emisií a regulácie vlhkosti; 5 – perforované rúry (sú pod tlakom) privádzajú vzduch do celého 
systému; 6 – perforované vákuové rúry odvádzajú vzduch a vznikajúce plyny z celého 

systému; 7 – vychádzajúci vzduch je pravidelne monitorovaný za účelom optimalizácie jeho 
úpravy; 8 – zber a čistenie kondenzátov; 9 – kompresor zabezpečujúci cirkuláciu vzduchu; 

10 – monitoring tlaku a teploty v jadre kopy 
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Obr. 25 Biopiles v praxi 
 

B2. Metódy sanácie zemín, riečnych sedimentov a kalov – ex situ 
   Fyzikálno-chemické metódy ex situ 

• chemická extrakcia – oddelenie toxických a inak škodlivých zložiek  z 
kontaminovaných zemín (sedimentov, kalov). Polutant sa rozpúšťa do extrakčného 
činidla, vyčistená matrica sa po extrakcii separuje od kvapalného podielu s 
rozpusteným polutantom; 

• chemická redukcia / oxidácia – chemická konverzia kontaminujúcich látok 
prítomných v zemine (sedimente, kale) na netoxické alebo menej toxické, prípadne 
menej mobilné produkty, kde podstatou konverzie sú oxidačné alebo redukčné 
procesy vyvolané pridaním oxidačného / redukčného činidla;  

• dehalogenácia – chemická dehalogenácia je proces, ktorý odstraňuje halogény 
(najmä chlór) z nebezpečných polutantov a mení ich tak na menej nebezpečné látky. 
K dehalogenácii dochádza buď nahradením halogénových funkčných skupín v 
molekule kontaminantu alebo úplnému rozkladu kontaminantu.  

• vymývanie pôdy – aj pranie alebo prepieranie pôdy – znečistenie je z pôdy 
vymývané vodou (prípadne vodou s prídavkom povrchovo aktívnych alebo iných 
látok) v pracom zariadení.  

• solidifikácia / stabilizácia – podobne ako in situ, rozdiel je v tom, že spracovanie sa 
vykonáva po vyťažení zeminy. K solidifikačným metódam radíme napr. cementáciu, 
bitumenizáciu, vitrifikáciu a pod.  

 
   Termické metódy  

• spaľovanie (odparovanie a spaľovanie kontaminantov za vysokých teplôt)  
• termickú desorpciu (vystavenie kontaminovaného materiálu vysokým teplotám v 

rotačnom desorbéri).  
 
   Iné metódy  

• vyťaženie kontaminovanej zeminy a uloženie na skládke odpadu  
• prekrytie (capping) – označované aj ako zakrytie, uzatvorenie či enkapsulácia – 

pozostáva z prekrytia kontaminovaného miesta tak, aby sa zabránilo úniku 
kontaminácie do okolia, zabránením prístupu zrážkovej vody, vzduchu alebo iných 
aktívnych činiteľov. Ako tesniace vrstvy možno použiť minerálne tesnenie (vrstva 
nepriepustných zemín), geomembrány (HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) alebo 
iné fólie), geosyntetické ílovité rohože, asfaltobetónové tesnenie a ich kombinácie.  
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C1. Metódy sanácie podzemnej vody, povrchovej vody a priesakovej vody (výluhov) - 
in situ 

• Biologické metódy in situ 
 
1. podporovaná bioremediácia (podporovaná atenuácia) – spočíva v optimalizácii 
podmienok pre činnosť autochtónnych mikrobiálnych spoločenstiev, ktorých životné aktivity 
smerujú k rozkladu alebo biotransformácii polutantov na netoxické a nebezpečných 
vlastností zbavené produkty, alebo v obohatení podzemnej vody o takéto spoločenstvá 
(napr. úprava redox potenciálu, makrobiotických prvkov akceptory a donory elektrónov pre 
oxidačno-redukčné reakcie, úprava fyzikálno-chemických vlastností podzemnej vody a 
podobne);  
2. monitorovaná prirodzená atenuácia– využívajú prirodzené fyzikálno-chemické a 
biologické procesy prebiehajúce v horninovom prostredí (biodegradáciu, disperziu, riedenie, 
sorpciu, hydrolýzu, chemickú alebo biologickú stabilizáciu a podobne) a to bez aktívneho 
zásahu ľudí, resp. s minimálnym zásahom 
3. fytoremediácia – ako pri zeminách, sedimentoch a kaloch (predovšetkým fytodegradácia 
a rhizofiltrácia) (viac pozri Fytoremediácie) 
4. air sparging = biosparging 
- vháňanie vzduchu (kyslík) do saturovanej zóny (podzemná voda) za účelom zvýšenia 
aeróbnej biodegradácie ropných uhľovodíkov, chlórovaných etylénov a iných organických 
látok, vznikajú neškodné prchavé rozkladné produkty (príp. filtrácia) 
 

 
Obr. 26 Biosparging (injected air – vstrekovaný vzduch; extracted soil gas – uvoľňovanie 

vznikajúcich plynov; above ground treatment of soil gas – ak je potrebné, vznikajúce plyny sa 
upravujú a čistia; oxygen (biodegradation) – rozptyľovanie kyslíka, čím sa akcelerujú 

biodegradačné procesy; dissolved organics – rozložené organické látky, ktoré vyprchávajú 
(volatilizácia) 
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Obr. 27 Biosparging v praxi 

 
C2. Metódy sanácie podzemnej vody, povrchovej vody a priesakovej vody (výluhov) - 
in situ 

• Fyzikálno-chemické metódy in situ  
 

• air sparging – vháňanie stlačeného vzduchu pod hladinu podzemnej vody sieťou air 
spargingových vrtov, pri prieniku telesom podzemnej vody vzduch viaže prchavé 
zložky kontaminantov obsiahnuté v hornine a rozpustené v podzemnej vode 
(kombinuje sa s ventingom);  

• bioslurping – kombinácia (bio)ventingu a vákuového odsávania produktu z hladiny 
podzemnej vody („zosrkávanie“);  

• chemická oxidácia – aplikácia oxidačného činidla (vo forme vodného roztoku – 
najčastejšie manganistan draselný, peroxid vodíka alebo Fentonovo činidlo) do 
saturovanej zóny, aby tu došlo k deštrukcii kontaminujúcich látok rozpustených vo 
vode, nasorbovaných v horninovom prostredí alebo prítomných vo forme voľnej fázy;  

• termické metódy – zahrievaním podzemnej vody v kolektore je možné dosiahnuť 
zvýšenie účinnosti iných sanačných metód, ako je sanačné čerpanie, air sparging a 
pod.  

• air stripping vo vrtoch alebo studniach – modifikácia metódy air stripping. Do 
saturovanej zóny sa dopravuje vzduch vháňaním do sanačného vrtu, pričom z toho 
istého vrtu sa vzduch po prechode podzemnou vodou aj odsáva.  

• pasívna (drenážna stena, hydraulická clona) / reaktívna bariéra – zahŕňa skupinu 
sanačných metód, ktorých podstatou je vybudovanie podzemnej zóny brániacej či 
ovplyvňujúcej šírenie sa kontaminantu horninovým prostredím. Rozoznávame bariéry 
nepriepustné (tesniace alebo separačné – ako je podzemná tesniaca stena, 
štetovnicová / pilótová stena, injekčná clona a i.), drenážne, hydraulické (clona 
čerpacích / vsakovacích vrtov) a reaktívne (priepustná čistiaca zóna vytvorená na 
zachytenie a sanáciu kontaminovaného mraku rozkladom, sorpciou, vyzrážaním a 
podobne).  

 
 
D1. Metódy sanácie podzemnej vody, povrchovej vody a priesakovej vody (výluhov) - 
ex situ 

• Biologické metódy ex situ 
 
1. bioreaktor – kontaminovaná podzemná voda vyčerpaná na povrch sa privádza do 
bioreaktorov (aerobných, anaerobných, s prídavkom kometabolických zlúčenín a pod.), kde 
sú optimalizované podmienky pre biologické odbúranie polutantov. Príklady bioreaktorov sú 
na obr. 28 a tiež na obr. 12. 
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Obr. 28 Anaeróbny bioreaktor na čistenie pôdy a 
vody kontaminovanej TNT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. umelá mokraď – alebo vegetačná koreňová čistiareň – na čistenie podzemnej vody sa 
využívajú prirodzené geochemické biologické procesy v umelo pripravenom ekosystéme  
 
 -  vegetačné čistiarne odpadových vôd sú definované ako umelé mokrade vytvorené 
komplexom zvodneného alebo plytko zaplaveného lôžka so skupinou emerzných, 
submerzných alebo plávajúcich rastlín (a živočíchov) s odpadovou vodou 
-   voda preteká horizontálne alebo vertikálne poréznym substrátom pod povrchom tohto 
substrátu. Ide teda o mokraď bez voľnej hladiny. 
- napodobnenie prirodzených mokradí 
- využívajú samočistiace procesy  
- čistenie mechanicky predčistených splaškových vôd 

 
 

 
Obr. 29 Koreňová čistiareň 
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3. biodegradácia v kale – čistenie kontaminovaných pôd, kalov a sedimentov (stály prítok 
kontaminovanej vody) 
- prebieha v lagúnach alebo v bioreaktoroch (rôzne látky) 
- lagúny – mikrobiálna biodegradácia fenolov a krezolov 

 
 

 
Obr. 30 Lagúny (dole – výtok tuhého odpadu spolu s kontaminovanou vodou) 

 
4. Biofiltrácia (niekedy aj ako in situ metóda) – metóda biologického čistenia znečisteného 
vzduchu 
- častá metóda (čistiarne odpadových vôd (Európa) – odstraňovanie zápachu) 
- mikrobiálny rozklad plynných látok – kontaminovaný vzduch prechádza cez vrstvu nosiča s 
mikroorganizmami 
- mikroorganizmy sú viazané na nosičoch (rašelina, kompost, zemina, piliny, kôra, aktívne 
uhlie, ílové častice, porézne sklo alebo keramika, textilné vlákna) 
- mikroorganizmy v biofiltroch – v biofilmoch (mikroorganizmy tvoria vrstvičku na povrchu 
nosiča "vlastným pričinením" alebo v imobilizovanej forme (bunky aj enzýmy) – gél ako 
netoxický polymér (guličky) - algináty, kappa-karagenany, chitosany, agar, polyakrylamid, 
pektín, želatína 
- biodegradácia acetónu, naftalénu, toluénu, benzénu, vinylchloridu, styrén, dimetylsulfid, 
prchavé organické látky - zápach a i. (napr. biofiltre na elimináciu styrénu sú schopné 
odstraňovať 30 g.m-3.h-1) 
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Obr. 31 Biofiltrácia (biologické čistenie vzduchu - vhodné na úpravu zápachu, prchavých 

organických látok, toxických látok; foul air – znečistený vzduch; pre-treatment – rôzne typy 
predúpravy znečisteného vzduchu (napr. chemická práčka vzduchu, zvlhčovač vzduchu, 

oxidácia...; clean air – vyčistený vzduch; exhaust – uvoľňovanie čistého vzduchu; biofiltaire 
media – vrstva biofiltra 

 
5. Aplikácia hubových preparátov 
Ropou kontaminovaná pôda upravovaná mikroskopickými hubami (kolonizácia po niekoľkých 
dňoch), fungálne enzýmy prirodzene degradujú ropné látky (Obr. 32) 

 Obr. 32 
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 Obr. 33 Vyššími hubami 
upravená drevná biomasa ako 
aditívum do kontaminovaných 
pôd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
D2. Metódy sanácie podzemnej vody, povrchovej vody a priesakovej vody (výluhov) - 
ex situ 

• Fyzikálno-chemické metódy - ex situ 
 
• adsorpcia / absorpcia – pri adsorpcii dochádza k hromadeniu kontaminujúcich látok 

na povrchu adsorbentu (napr. polymérová živica, vyzrážané oxidy kovov, bentonit, 
koks, rašelina, popolček), pri absorpcii (pohlcovaniu) dochádza k prestupu hmoty  
medzi plynnou a kvapalnou fázou až do dosiahnutia absorpčnej rovnováhy (v 
kolónach, odlučovačoch alebo absorbéroch – rozprašovacích, prebublávacích či 
kaskádových);  

• chemická oxidácia – premena organických polutantov na neškodné alebo menej 
toxické látky v silne oxidačnom prostredí dosiahnutom prídavkom oxidačného činidla 
ako je Fentonovo činidlo, manganistan draselný či sodný, peroxodvojsíran sodný, 
ozón a i., vykonáva sa v chemických reaktoroch;  

• air stripping (stripovanie) – prchavé látky rozpustené v čerpanej vode prechádzajú 
z vodnej do plynnej fázy. Prechod sa dosahuje zväčšením merného povrchu a to 
rozstrekovaním vody do kvapiek, alebo prebublávaním vody bublinkami plynu.  

• adsorpcia na aktívnom uhlí – špeciálna a najviac rozšírená adsorpčná metóda s 
použitím aktívneho uhlia;  
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• separácia (gravitačná a iná) – široká skupina metód čistenia kontaminovanej vody,  
združujúca metódy gravitačné (prietokové, lamelové, koalescenčné a iné 
odlučovače), precipitačné (zrážacie) a iné (koagulácia, flokulácia, flotácia).  

• sanačné čerpanie a čistenie kontaminovanej vody – sanačná hydraulická metóda, 
pri ktorej je podzemná voda zo saturovanej zóny odčerpávaná za účelom  

a) vytvorenia hydraulickej depresie a tým zabráneniu šírenia sa znečistenia podzemnou 
vodou (hydraulická bariéra),  
b) jej prečistenia v sanačnej stanici (čistiarni kontaminovaných vôd) gravitačnými, fyzikálno-
chemickými alebo biologickými procesmi alebo ich vhodnou kombináciou;  

• výmena iónov – reverzibilná chemická reakcia pri ktorej sú odstránenie 
kontaminácie z vody používané prirodzené (zeolit, bentonit, ...) alebo umelo 
pripravené (vysokomolekulárne organické polylektrolyty) iónomeniče. Delia sa na 
katiónaktívne a aniónaktívne, špecifickou skupinou sú chelátujúce iónomeniče.  

 
• Iné metódy  
• vybudovanie fyzikálnej bariéry (podzemná tesniaca stena) – ide vlastne o pasívnu  

fyzikálno-chemickú metódu, ktorá okrem vybudovania podzemnej tesniacej steny s 
použitím ílu, ílobetónu či inej samotuhnúcej suspenzie (PTS) môže zahŕňať aj iné 
typy bariér, napr. vybudovanie kompozitnej PTS (s použitím geomembrány – HDPE 
fólie a podobne – tzv. tenké podzemné steny), prefabrikované PTS, premiešanie 
zeminy (soil mixing) s tesniacou zmesou vrtákmi alebo frézou, trysková injektáž a iné.  

 
V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte S. Čerňanského na e-mailovej adrese 
slavomir.cernansky@gmail.com.  
 
Pozn. Všetky údaje, vrátane obrazovej prílohy boli použité z uvedených zdrojov (mnohé sú 

voľne prístupné na internete). 
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