
Dekontaminácia pôd/sedimentov s vysokým 

obsahom rizikových prvkov 



Fyzikálne separačné postupy 

Do značnej miery vychádzajú z techník ktoré sa používajú pri ťažbe a spracovaní 

minerálnych rúd.  

Ide o klasifikáciu a separáciu materiálu na základe mechanických, 

hydrodynamických a gravitačných procesov a zákonitostí 

Napr.: hydrodynamická klasifikácia a separácia materiálu, gravitačná separácia, 

flotácia, magnetická separácia, elektrostatická separácia, attrition scrubbing 

(“drhnutie“ pôdy/sedimentu) 



Fyzikálne separačné postupy 

Obmedzenia fyzikálnych separačných techník - účinnosť postupov sa výrazne 

znižuje ak: 

1. sú kovy silne viazané na častice sedimentu/pôd 

2. sú rozdiely v hustote al. vlastnostiach povrchu častíc “nesúcich“ kovy a zvyškom 

materiálu malé/nevýznamné    

3. sa kovy vyskytujú v danom materiály (pôde) v rozmanitých chemických formách  

4. sú kovy v pôde prítomné vo všetkých zrnitostných frakciách  

5. je obsah ílovej alebo prachovej frakcie > 30 – 50 % 

6. pôda obsahuje vyšší podiel organickej hmoty 

 



Fyzikálne separačné postupy 

Keďže pri uvedených fyzikálnych separačných postupoch je cieľom oddelenie 

pieskovej frakcie, materiál pôdy/sedimentu by mal obsahovať frakciu 

s priemerom častíc > 50 µm v množstve 50 – 70 %. Aj z uvedeného dôvodu sa 

zvyknú postupy fyzikálnej separácie aplikovať na rôzne antropogénne materiály 

(kaly, priemyselné odpady a pod.), v ktorých zložení dominuje hrubozrnná 

frakcia. Naopak prirodzené pôdy túto podmienku často nespĺňajú. Okrem toho 

v ich prípade treba často rátať s vyšším obsahom org. hmoty a prípadne s 

výskytom stabilnejšej (kovalentnej) väzby kovu na pôdu. Aj preto sú fyzikálne 

separačné postupy na pôdy aplikované v menšej miere. 



Fyzikálne separačné postupy 

Hydrodynamická separácia: 

 

jej princíp spočíva v rôznom správaní (pohybe) jednotlivých frakcií v prúdiacej 

vode/suspenzii. Cieľom je pritom dosiahnuť separáciu frakcií na základe 

veľkosti/hustoty častíc. V rámci tejto skupiny postupov môžeme vyčleniť napr.: 

 

1. centrifugovanie / resp. použitie hydrocyklón  

2. mechanické separácie (sitovanie za mokra)  



Fyzikálne separačné postupy 

Gravitačné separácie 

  

ide o skupinu techník pri ktorých sa využíva to, že na častice (frakciu) s rovnakou 

veľkosťou pôsobí väčšia gravitačná sila v porovnaní so zvyškom – príčinou je 

rozdiel v hustote separovaných častíc. Bolo pozorované, že tento rozdiel musí 

byť aspoň 1 g/cm3 aby sa dosiahol potrebný stupeň separácie. 



Fyzikálne separačné postupy 

Penová flotácia (použitie pri spracovaní rúd) 

  

Fyzikálno-chemická technika využívajúca hydrofóbne vlastnosti povrchov na 

oddelenie častíc nesúcich kovy od zvyšku zeminy. Pri metóde sa na vzduch, 

ktorý je pumpovaný do vodnej suspenzie pôdy/sedimentu viažu častice 

s hydrofóbnym povrchom. Proces separácie zahŕňa dva kroky: 

  

1. zachytenie kov-nesúcich častíc vzduchovými bublinami 

2. bubliny sa hromadia (na povrchu) vo forme peny, ktorá je následne odstraňovaná  



Fyzikálne separačné postupy 

Penová flotácia - v prípade ak častice, na ktoré sú kovy viazané, nevykazujú 

dostatočnú mieru hydrofobicity používajú sa surfaktanty (t.j. látky ktoré menia 

zmáčavosť povrchov). Vo všeobecnosti platí, že penovou flotáciou sa pomerne 

ľahko separujú sulfidy, ktoré sú prirodzene hydrofóbne, na rozdiel od oxidov 

alebo karbonátov ktoré sú hydrofilné. Penová flotácia je účinná najmä v prípade 

jemnozrnných materiálov (20-50 µm), napr. sedimentov pochádzajúcich 

z anoxických podmienok, kde je podstatná časť kovov prítomná vo forme 

sulfidov. V niektorých prípadoch je možné kovy nachádzajúce sa 

v nesulfidických formách chemicky transformovať na sulfidy a až následne 

pristúpiť k flotácii. Vzhľadom na už spomenutý interval veľkosti častíc ktoré sú 

flotovateľné, sú známe aj modifikácie metódy, tzv. flotácia rozpusteným 

vzduchom, pri ktorej vďaka tvorbe veľmi malých bublín bola zlepšená 

flotovateľnosť jemnejších frakcií. Na druhej strane v prípade častíc ktorých 

priemer presahuje 200 až 300 µm sú konvenčné flotačné postupy neúčinné 

(častice sú pre bubliny priťažké). 



Fyzikálne separačné postupy 

Magnetická separácia 

  

Pri tejto technike je dôležitá hodnota magnetickej susceptibility materiálu, χ (m.s. je 

vlastne konštanta úmernosti vo vzťahu medzi magnetizáciou, t.j. magnetickým 

momentom jednotky objemu, M a intenzitou magnetického poľa, H). M = χ H. Ak 

χ >> 0 hovoríme, že látka je feromagnetická (Fe, Co, Ni); ak χ > 0 

paramagnetická; ak χ < 0 diamagnetická. Na to aby sme mohli uvažovať 

o nasadení tejto techniky musí byť znečistenie viazané na feromagnetickú fázu. 

Ak tomu tak nie je, alebo je daný materiál príliš heterogénny, magnetická 

separácia je neúčinná. Sú známe prípady kedy boli použitím princípov 

magnetickej separácie úspešne odstránené kovy (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) z 

kontaminovaných pôd bývalých industriálnych zón.  



Fyzikálne separačné postupy 

Attrition scrubbing 

  

Mechanická operácia pri ktorej v dôsledku protichodne sa otáčajúcich rotorov 

dochádza vo vodnej suspenzii (ktorá obsahuje vyšší podiel pevnej fázy, 70-80 

%) k intenzívnemu treniu – drhnutiu pevných častíc o seba, s cieľom odstrániť 

z jednotlivých zŕn povlaky, rozrušiť agregáty (zhluky) častíc, napr. vzájomne 

koagulovaných a sorbovaných ílových a prachových častíc. V niektorých 

prípadoch môžu byť do väčších “aglomerátov“ vzájomne viazané aj pieskové 

a štrkové častice. Cieľom môže byť napr. odstrániť zoxidované zóny na povrchu 

častíc. Tiež platí, že takéto vzájomné drhnutie častíc môže zvýšiť 

extrahovateľnosť kontaminantov. Tento krok možno v postupe zaradiť ako určitú 

formu predprípravy materiálu, napr. pred už spomínanú hydroseparáciu častíc. 



Fyzikálne separačné postupy 

V rámci predchádzajúcich textových častí bolo naznačené, že jednotlivé princípy 

fyzikálnej separácie možno aplikovať v určitom slede vzájomne nasledujúcich 

krokov. 

Ilustračný postup všeobecnej separačnej schémy by mohol vyzerať nasledovne: 

1. mechanické sitovanie na oddelenie priveľkých častíc 

2. hydroseparácia v centrifúge (hydrocyklóne) na oddelenie jemnejšej frakcie od 

piesku 

3. jemnú frakciu (prach + íl) by sme mohli podrobiť penovej flotácií  

4. ílovú frakciu by sme mohli podrobiť nejakej forme chemickej úpravy 

5. rozmýšľať čo ďalej zo vzniknutým odpadom 



Fyzikálne separačné postupy 

K celkovým výhodám fyzikálnej separácie patria:  

1. pôda/sediment ktoré podrobíme separácii môžu byť zmesou org. a anorg. 

kontaminantov 

2. celkové množstvo (objem) pôdy/sedimentu, ktoré je potrebné upravovať sa 

prostredníctvom uvedených techník môže významne znížiť 

3. časť kontaminovanej pôdy/sedimentu sa tak môže navrátiť na pôvodné miesto pri 

relatívne nízkych nákladoch  

4. v niektorých prípadoch možno z vyseparovaných frakcií získať využiteľné 

množstvo kovu (napr. Pb) 

5. zariadenia na realizáciu uvedených techník sú často mobilné 

6. ide o známe – (v niektorých prípadoch) pomerne jednoduché postupy, ktoré 

nepatria k tým najdrahším. 
 

Nevýhody: 

1. treba ich často realizovať “vo veľkom“ aby boli rentabilné, čo si okrem iného 

vyžaduje aby bol k dispozícii veľký priestor, technika a pod. 

2. použitú vodu treba v niektorých prípadoch následne čistiť, čo zvyšuje náklady 

 



Chemické separačné postupy 

použitie chemických reagentov: kyseliny/zásady, surfaktanty, chelatačné činidlá, 

soli, látky  pôsobiace redukčne/oxidačne 

  

• z chelatačných látok sa používa tzv. EDTA (etyléndiamíntetraoctová kyselina)  

tvorba komplexov kovov 

• spomedzi silnejších kyselín sa používa napr. HCl  kyslé lúhovanie 

(rozpúšťanie látok v ktorých sú kovy viazané; výmenné reakcie) 

• vysoko koncentrované roztoky solí – chloridov  tvorba komplexov kovov 

 

 



Chemické separačné postupy 

Z pohľadu chemickej špeciácie riz. prvkov v pôde sa spravidla rozlišuje medzi 

piatimi frakciami: 

 

1. výmenná (viazaná na sorpčný komplex) 

2. rozpustná v kyslej oblasti 

3. redukovateľná – viazaná na Fe a Mn 

4. oxidovateľná – viazaná na org. hmotu a/alebo sulfidy 

5. zvyšková 

 

 



Chemické separačné postupy 

Pri extrakcii kovov k relatívne prístupným frakciám patria: 1. výmenná, 2. 

asociovaná s karbonátmi, a 3. redukovateľná frakcia asociovaná s Fe-Mn 

oxidmi; pričom extrakcia z výmennej a karbonátovej formy prebieha rýchlejšie 

v porovnaní s red. frakciou; účinnosť extrakcie je však komplexnejšia a závisí od 

náboja a valencie iónov konkrétnych kovov. Vo všeobecnosti sa u väčšiny 

katiónov (Cd, Cu, Pb a Zn) účinnosť extrakcie zvyšuje s poklesom pH. U daných 

katiónov so znižovaním pH klesá jednak miera sorpcie na pôdne častice 

a zároveň narastá rozpustnosť látok v ktorých sa v pôdach dané prvky typicky 

vyskytujú. Na druhej strane v prípade oxoaniónov ako napr. As rastie ich 

rozpustnosť so zvyšujúcou sa hodnotou pH. Špecifickým prípadom je Cr, ktorý 

môže byť III mocný katión (CrIII+), alebo VI mocný oxoanión (CrO4
II-). V prípade 

CrO4
II- bola napr. zaznamenaná dobrá extrahovateľnosť v kyslej oblasti, napriek 

tomu, že väčšina rizikových oxoaniónov sa kyslom prostredí správa opačne. Na 

druhej strane extrakcia CrIII+ v kyslom prostredí pritom bola neefektívna.  

 

 



Chemické separačné postupy 

Ak kov nie je sorbovaný na pôdne častice, účinnosť jeho odstránenia z pôdy je 

limitovaná rozpustnosťou chem. látok v ktorých je v danej pôde prítomný. 

 

Pri extrakciách sú vo všeobecnosti dôležité nasledovné vlastnosti pôd a zemín: 

1. obsah ílu/prachu 

2. obsah org. hmoty 

3. obsah Fe a Ca  

4. obsah CaCO3 a vysoká pufračná kapacita pôdy 

5. prítomnosť kovov v aniónovej / katiónovej forme 

6. heterogenita pôdy 

7. väzba kovov na reziduálnu frakciu, napr. na kryštálovú mriežku ílov 

  

 

 



Chemické separačné postupy 

Extrakcia kovov kyselinami (metóda je nevhodná ak pôda/materiál obsahuje väčšie 

množstvo karbonátov) 

  

Účinnosť závisí od konkrétneho prvku, geochemických parametrov pôdy, konkrétnej 

použitej kyseliny/kyselín a jej/ich koncentrácie. 

  

Rôzne štúdie môžu prísť s rozdielnymi výsledkami, príklady: 

 1. extrakcia As, Cu, Pb a Zn pôd kontaminovaných odpadom z metalurgického 

priemyslu bola efektívnejšia pri použití HCl v porovnaní H2SO4 alebo HNO3 

 2. množstvo extrahovaného Zn a Ni bolo zhruba rovnaké pri použití či už HCl, 

H2SO4, alebo H3PO4  

 3. extrakcia As bola vyššia pri použití H2SO4 a H3PO4 v porovnaní s HCl, čo 

môže súvisieť napr. s tým, že PO4
III- a SO4

II- sú reaktívne / kompetitívne anióny, 

ktoré sťažujú resorpciu uvoľneného As, tým, že obsadia dostupné väzobné 

pozície.  

 

 



Chemické separačné postupy 

Extrakcia kovov kyselinami 

  

Viacero experimentov ukázalo, že HCl je vhodnou kyselinou na zabezpečenie 

vylúhovania, resp. extrakcie kovov z kontaminovaných pôd s tou podmienkou, 

že daná pôda nesmie obsahovať karbonáty.  

Treba mať však na pamäti, že premývanie pôd kyselinami má pomerne veľa 

nevýhod (agresívny zásah). Napr. narúša pôdnu štruktúru (rozpúšťa minerálnu 

aj z časti aj org. frakciu pôd – v závislosti od použitej kys.), je potrebné pôdu 

premývať vodou, ktorú následne treba čistiť (rast fin. nákladov), navyše pri 

neutralizácii odp. vôd môže vznikať viacero toxických produktov; okysľovanie 

pôdy negatívne ovplyvňuje biotu v pôde, aj dostupnosť väčšiny živín. 

 

 



Chemické separačné postupy 

Extrakcia roztokmi solí (napr. chloridov) 

  

v porovnaní s lúhovaním kyselinami môže ísť o efektívnu alternatívu; 

používané sú napr. CaCl2, soli môžu byť aplikované spolu so zriedenými 

kyselinami; uplatňujú sa výmenné reakcie pôdnych koloidov alebo vznik 

vodorozpustných komplexov, napr.: 

CaCl2 + PbII/CdII   ̶ (záporne nabité koloidy) ↔ PbII/CdII + Cl- + CaII  ̶  (záporne nabité 

koloidy) 

Cd2+ + yCl− ↔ CdCly
2−y 

 



Chemické separačné postupy 

Do úvahy prichádza tiež použitie vysoko koncentrovaných (>1M) solí, za súčasného 

nastolenia kyslých podmienok, napr. za účelom odstránenia Pb 

z pôdy/sedimentu. Chloridy pri vyšších koncentráciách tvoria s Pb rozpustné 

komplexy, napr. PbCl3
- a PbCl4

II-. Je však potrebné kontrolovať pH a Eh, aby 

nevznikali nerozpustné látky ako napr. PbCl2. Účinná extrakcia Pb bola 

dosiahnutá aplikáciou okysleného roztoku NaCl. Použitie koncentrovaných 

roztokov NaCl (2M, tento krát však bez okyslenia) viedlo k efektívnemu 

odstráneniu Pb u pôd obsahujúcich karbonáty; pričom do roztoku NaCl bolo 

pridané oxidačné činidlo. Z roztokov chloridov je možné pomerne ľahko kovy 

(uvoľnené z pôdy) odstrániť, prostredníctvom zrážacích reakcií, napr. pridaním 

sulfidov, karbonátov, al. hydroxidov, alebo pomocou elektrochemickej 

koagulácie. 



Chemické separačné postupy 

Extrakcia chelátmi 

  

pri výbere vhodných chelatačných činidiel na extrakciu kovov treba zohľadniť 

nasledovné: 

 1. chelatačné látky by s danými kovmi mali tvoriť komplexy, ktoré by boli stabilné 

v dostatočnom rozsahu pH 

 2. vzniknuté komplexy kovov by sa nemali sorbovať na povrchy pôdnych častíc 

 3. napriek žiadanej stabilite komplexov kovov, by tieto mali byť z vôd ľahko 

odstrániteľné (odbúrateľné), alebo vykazovať nízku mieru toxicity 

 4. získavanie/odstraňovanie kovov z odp. vôd by malo byť uskutočniteľné pri 

nevysokých nákladoch (cena použitých chemikálií a tech. postupov) 

 



Chemické separačné postupy 

Spomedzi (syntetických) chelátov je najefektívnejšia EDTA 

 

1. silný účinok na katióny kovov (najmä Pb, Cd, Cu a Zn) 

2. aplikovateľná na širokú škálu pôd 

3. EDTA je opätovne použiteľná – je možné ju z vodných roztokov získavať späť, 

 nie je však vhodná k odstráneniu riz. prvkov vyskytujúcich sa v aniónovej 

podobe (napr. As) 

  

EDTA extrahuje kovy predovšetkým z výmenných pozícií pôdnych koloidov, viazané 

s karbonátmi a organickou hmotou. Je menej účinná v prípade kovov viazaných 

na redukovateľnú frakciu Fe-Mn oxidov. Nevýhodou použitia EDTA je aj to, že jej 

väzbová afinita k uvedeným rizikovým kovom je málo špecifická, čo znamená, 

že sa v pôdach viaže tiež s Fe a Ca, čo môže zvyšovať jej spotrebu pri 

dekontaminačnom procese. Celkovo závisí extrakcia kovov EDTA od viacerých 

faktorov: konkrétna metóda lúhovania, či EDTA pridávame jednorázovo alebo 

postupne. Väčšinou sa extrakcia vykonáva v rozsahu pH 4 až 8.  

 



Chemické separačné postupy 

Jedným z kľúčových aspektov použitia EDTA je, aby sa pri dekontaminácii 

nedostávala do ŽP. Za účelom regenerácie roztokov sa používa niekoľko typov 

úprav: 

 1. zrážanie kovov a chemická regenerácia EDTA 

 2. elektrochemické procesy 

 3. použitie ióno-výmenných živíc 

 4. (nano)filtrácia 

 5. degradácia EDTA oxidáciou a sorpcia kovov 

  

Príklad postupu regenerácie roztoku EDTA: 

 1. substitúcia riz. kovu FeIII+ za vzniku Fe-EDTA + MeII+ 

 2. vyzrážanie kovu s Na2HPO4 za vzniku fosfátov kovu 

 3. Fe precipitácia a regenerácia EDTA použitím NaOH  pri sformovaní  

 Na2-EDTA + Fe(OH)3 

  

 



Chemické separačné postupy 

Použitie surfaktantov 

  

 Napriek tomu, že použitie surfaktantov je charakteristické pre likvidáciu org. 

znečistenia, sú k dispozícii informácie o ich aplikácii aj pri lúhovaní kovov z pôd 

  

Cieľom aplikácie surfaktantov je väčšinou vyvolať desorpciu al. disperziu 

kontaminatov. To sa týka najmä situácie keď sú kovy asociované s org. hmotou. 

Podobne ako v predošlých prípadoch, aj teraz je pri extrakcii dôležitá hodnota 

pH. Kovy viazané na org. hmotu by mohli byť vylúhované pomocou zásaditých 

surfaktantov, zatiaľ čo kovy asociované s karbonátmi alebo oxidmi použitím 

kyslých surfaktantov. Zatiaľ (iba) v štádiu výskumu je aplikácia biosurfaktantov; 

doposiaľ nebola aplikovaná vo väčšom meradle/rozsahu.  

 



Chemické separačné postupy 

Redukčné a oxidačné činidlá 

  

Princíp spočíva v tom, že pri zmene valencie kovov sa v niektorých prípadoch mení 

ich mobilita. Niektoré štúdie uvádzajú, že aplikácia látok pôsobiacich redukčne 

môže zvýšiť mobilitu kovov vyvolanú aplikáciou EDTA. To súvisí s tým, že 

redukčné činidlá prispievajú k rozpúšťaniu Fe-Mn oxidov. Použite oxidačných 

látok prichádza do úvahy v súvislosti s rozpustením kovov viazaných na 

jemnozrnnú frakciu pôd. Z oxidačných činidiel boli použité NaClO (ako podporná 

látka) pri lúhovaní 2M NaCl v kyslom prostredí (pH=2) s cieľom odstránenia 

častíc Pb s priemerom <0.15 mm z pôdy. Úspešné odstránenie Cr z ílovej pôdy 

bolo realizované použitie 0.1 M KMnO4 (oxidačný činiteľ).  

 



Chemické separačné postupy 

Celkovo môžeme postupy premývania pôd/sedimentov rozdeliť na: 

 1. filtračné/perkolačné techniky pri ktorých je materiál uložený v špeciálnych 

kadiach; na vrch navrstveného materiálu je aplikovaný (napr. vo forme aerosolu) 

lúhovací roztok, ktorý preteká vertikálne naprieč vrstvou ktorá sa dekontaminuje 

 2. postupy pri ktorých je suspenzia (pôda/roztok) premiešavaná – separácia 

kovov zo zeminy prebieha za turbulentného prúdenia suspenzie  

 

Prvý z uvedených spôsobov je síce neraz pomalší, ale na druhej strane menej 

nákladný v porovnaní s postupmi pri ktorých sa zmes premiešava. Výhodou 

premiešavacích postupov je, že sú rýchlejšie, avšak dostupné informácie 

naznačujú, že proces čistenia je v ich prípade často menej účinný (napr. 

z dôvodu opätovnej resorpcie a tvorby komplexov kovov).  

 



Chemické separačné postupy 

Techniky chem. extrakcie kovov majú určité nevýhody, najmä ak ich máme v pláne 

realizovať vo veľkom meradle, patria k nim: 

 1. použitie chemikálií zvyšuje náklady 

 2. pôda/sediment po ukončení lúhovania často nemôžu byť priamo uložené do 

prírody; sú potrebné dodatočné remediačné opatrenia 

 3. toxické chemikálie môžu byť v pôde aj po dokončení lúhovania prítomné vo 

významnom množstve 

 4. použitú vodu/roztok môže byť problematické dekontaminovať 

 5. dekontaminácia kalov/odpadov s vysokým obsahom kovov môže byť 

problematická (sú prípady kedy nám neostáva iné, ako kontaminovanú zeminu izolovať od 

okolitého prostredia) 

 


