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Bioremediačné technológie

Procesy, ktoré využívajú 
biomasu za účelom 
zníženia alebo 
odstránenia polutantov z 
rôznych substrátov

Využívajú biomasu : 
1. živú – metabolické 
procesy
2. mŕtvu – sorpčná 
schopnosť



Rozdelenie bioremediačných 
technológií

Vody 
In situ: monitorovaná 
prirodzená ateunácia, 
podporovaná atenuácia, 
biosparging
Ex situ: umelá mokraď, 
bioreaktor.

Tuhý substrát
In situ: fytoremedácia, 
bioventing, 
Ex situ: kompostovanie 
landfarming,  biopiling 



Fytoremediácie

Využitie zelených 
rastlín a 
asociovaných 
mikroorganizmov
Hyperakumulátory 
(akumulácia, 
tolerancia, 
translokácia), 
Helianthus annuus –
As, U



Výhody: 
• nízke náklady 
• pasívna metóda 
• in situ
• tuhý substrát
• Priateľské k životnému 

prostrediu

Nevýhody:
• Nízka produkcia biomasy
• Nízka translokácia z 

koreňov
• Odstránovanie iba 

nadzemných častí
• Ukladanie znečisteného 

rastlinného materiálu
• Nízka tolerancia
• Limitácia dosahom 

koreňov
• Ohrozenie potravového 

reťazca
• Málo hyperakumulátorov



Rozdelenie fytoremediačných 
technológií

Fytodegradácia (fytotransformácia) 
Rizodegradácia (rizosférna bioremediácia) 
Fytostabilizácia
Fytoakumulácia - Fytomining 
Rizofiltrácia
Fytovolatilizácia



Bioventing

Vháňanie vzduchu do nenasýtenej zóny – urýchľovanie 
biologických procesov – biodegradácia (org. látky)

Odsávanie kontaminovaného vzduchu



Kompostovanie
Dekontaminácia, NO3, SO4, 

chlorofenolov, výbušnín



Landfarming
Znečistená pôda je poľnohospodársky obrábaná – haly, 
špeciálne pripravené vonkajšie plochy
Biodegradácia ropných uhľovodíkov



Biopiling
Ropné uhľovodíky, výbušniny
Uzavretý systém, kombinácia landfarmingu a kompostovania
Výhody: menšia plocha, plyny efektívnejšie zachytávané a 

upravované



Monitorovaná prirodzená atenuácia 
Prirodzené znižovanie kontaminácie
Využitie prirodzených fyz., chem., biol. procesov
Pasívny prísup
Ropné látky
Nevýhody: určenie vertikálneho rozloženia kontaminantu

Podporovaná atenuácia
Optimalizácia podmienok
Obohatenie o mikrobiálne spoočenstvá



Biosparging (airsparging)
Dekontaminácia podzemných vôd
Princíp: vháňanie vzduchu
Biodegradácia organických látok



Umelá mokraď 
(vegetačná koreňová čistiareň) 

Umelo vytvorený ekosystém
Zvýšený výskyt org. látok, amoniaku, tukov a olejov, toxických  

látok 
Vhodné makrofyty: Trsť obyčajný (Phragnites australis),

Pálka úzkolistá (Typha angustifolia), pálka širokolistá (Typha 
latifolia) 



Bioreaktor
Dekontaminácia podzemnej vody ex situ
Kultivácia suspenzných kultúr mikroorganizmov 

v kontrolovaných podmienkach. 
Kultivačné parametre (T, pH, rýchlosť miešania, obsah O2) 



Biofiltrácia
Ex situ, in situ
Dekontaminácia vzduchu, odstraňovanie zápachu
MikroO viazané na nosičoch (napr.: piliny, zemina, keramika) 
– v biofilmoch



Ďakujeme za pozornosť


	Bioremediačné technológie
	Slide Number 2
	Rozdelenie bioremediačných technológií
	Fytoremediácie
	Slide Number 5
	Rozdelenie fytoremediačných technológií
	Slide Number 7
	Kompostovanie�
	Landfarming�
	Biopiling
	Monitorovaná prirodzená atenuácia 
	Biosparging (airsparging) 
	Umelá mokraď �(vegetačná koreňová čistiareň) 
	Bioreaktor
	Biofiltrácia 
	Slide Number 16

