


Remediačné opatrenia zamerané na likvidáciu, alebo zmiernenie znečistenia 
vôd rizikovými prvkami: 

 technológie vedúce k odstráneniu problémových látok (zreagovanie látky s 
určitou chemikáliou  vznik netoxických produktov) 

 extrakčné postupy s následnou úpravou extraktu 

 stabilizácia potenciálne toxických látok (zníženie reaktivity) 

 separácia (oddelenie) kontaminantov z odpadu (napr. vyzrážanie kovov z 
roztoku v podobe rôznych oxidov) 

 zamedzenie šírenia kontaminantov do okolia (vybudovanie bariéry) 

 

Ide o: 

 metódy využívajúce chemické procesy 

 biologické/biochemické/biosorpčné technológie 

 fyzikálno-chemické postupy 

 



Chemické metódy: 

cieľom je prostredníctvom chemických procesov a reakcií znížiť toxicitu alebo 
mobilitu prvkov. V tejto súvislosti nachádzajú uplatnenie oxidačné, redukčné 
alebo neutralizačné reakcie (resp. reakcie, pri ktorých sa mení pH). 

 

 



Metódy využívajúce redukčné procesy/reakcie: 

Redukcia ditioničitanom sodným 

 nachádza uplatnenie u prvkov, ktoré vykazujú vyššiu mieru toxicity 
v oxidovanej forme (napr. Cr, U, alebo Th). Ditioničitan spôsobí redukciu Fe 
v ílových mineráloch FeIII 

 FeII, ktoré sú prítomné v zvodnenej vrstve. 
Keďže Fe sa v blízkosti povrchu zeme veľmi ľahko oxiduje, bude pôsobiť 
redukčne na rizikové prvky ako napr. CrO4II-, U, Tc, prípadne aj na niektoré 
chlórované uhľovodíky. Na to aby táto reakcia prebehla, je však potrebné 
jednak alkalické pH, ako aj dobrá priepustnosť pôd, resp. dotknutých vrstiev 
sedimentov. Nevýhodou uvedeného princípu je, že s ditioničitanom sodným 
sa nenarába jednoducho a v rámci prebiehajúcich procesov možno očakávať 
tvorbu toxických plynov. 



Redukcia ditioničitanom sodným: 

redukciu Fe v ílových mineráloch možno vyjadriť ako: 

2Ca0.3(Fe2
IIIAl1.4Mg0.6)Si8O20(OH)4nH2O + 2Na+ + S2O4

II- + 2H2O ↔ 

↔ 2NaCa0.3(FeIIIFeIIAl1.4Mg0.6)Si8O20(OH)4nH2O + SO3
II- + 4H+ 

 

alebo jednoduchšie (so znázornením radikálového štiepenia ditioničitanu):  

Íl-FeIII + 4SO2
- · ↔ Íl-FeII + 2S2O4

II- + H2O → 2SO3
II- + S2O3

II- + 2H+ 

 



Redukcia plynným H2S: 

Sírovodík v plynnom skupenstve bol viac krát testovaný ako prostriedok 
imobilizácie Cr v kontaminovaných pôdach. Po technickej stránke môže byť 
náročné dopravenie (pumpovanie) H2S na miesto jeho aplikácie (pod 
povrchom). V tejto súvislosti môže byť použitý N2, ako nosný plyn. Dusík 
možno následne použiť aj na odstránenie nezreagovaného H2S. Po 
zredukovaní CrVI na CrIII je chróm vyzrážaný v pevnej fáze vo forme 
oxihydroxidu, pričom sírovodík je transformovaný na síran. Obe uvedené 
látky sa vyznačujú nízkou rozpustnosťou.  

 

8CrO4
II- + 3H2S + 4H2O → 8Cr(OH)3 + 3SO4

II- 

 

Uvedená metóda je princípe podobná ventingu. Sú známe prípady, kedy bol 
H2S aplikovaný aj vo forme roztoku, napr. s koncentráciou (iba) 100 ppm. 
V súvislosti s uvedenou metódou sú v literatúre dostupné informácie 
o reziduálnom množstve CrVI ktoré nezreagovalo so sírovodíkom, z dôvodu 
fyzických bariér prítomných v pórovitom prostredí. 



Redukcia rizikových prvkov látkami na báze železa: 

Použitie koloidného Fe s nulovou valenciou: Bolo zistené/pozorované, že Fe0 je 
silné redukčné činidlo, ktorého použitím je možné transformovať mnohé 
oxoanióny (napr. CrO4

II- a TcO4
-) a oxokatióny (napr. UO2

II) na nemobilné 
formy. Koloidné Fe0, ktorého rozmer sa pohybuje rádovo v µm až nm, môže 
byť napr. injektované do zvodnenej vrstvy pórovitého prostredia 
pôd/sedimentov/hornín. V rámci uvedeného prístupu je miera vystavenia 
človeka rizikovým látkam minimálna, pričom injektážne vrty možno vyvŕtať 
do značnej hĺbky (v porovnaní z hĺbením líniových jám a pod). Inou 
možnosťou by bolo inštalovať na mieste bariéry (steny) obsahujúce Fe0. 

Výhodou bariérových systémov za určitých okolností je, že ich účinnosť 
možno relatívne ekonomicky obnoviť (regenerácia). 



Redukcia rizikových prvkov látkami na báze železa: 

 Snahy o remediáciu vôd znečistených arzénom pomocou Fe0. Princíp 
spočíva v spontánnej absorpcii a vyzrážaní sa AsIII na FeII a FeIII 

oxidoch/hydroxidoch tvoriacich sa  in-situ pri oxidácii Fe0 vodou a kyslíkom. 

 Fe0 + 2H2O → 2FeII + H2 + 2OH- 

 Fe0 + O2 + 2H2O → 2FeII + 4OH- 

 FeII ďalej reaguje za vzniku ďalších produktov ako napr. magnetit (Fe3O4), 
hydroxid železnatý Fe(OH)2 a železitý Fe(OH)3; ktorý produkt bude stabilný 
závisí od redoxných podmienok ako aj od pH 

 6FeII + O2 + 6H2O → 2Fe3O4(s) + 12H+ 

 FeII + 2OH- → Fe(OH)2(s) 

 6Fe(OH)2(s) + O2 → 2Fe3O4(s) + 6H2O 

 Fe3O4(s) + O2(aq) + 18H2O ↔ 12Fe(OH)3(s) 

 



Oxidácia Fe0 na FeII však nemusí vždy vyvolať redukciu rizikových prvkov 
prítomných v systéme, napr. ak sa pridá peroxid vodíka (prebieha tzv. 
Fentonov proces): 

Pri reakcii FeII a H2O2 na povrchu korodujúceho Fe0 vzniká OH· radikál, čo má 
za následok oxidáciu AsIII.  

 Fe0 + O2 + 2H+ → FeII + H2O2 

 FeII + H2O2 → (FeIIIOH)II + OH- 

 2OH· + H3AsIIIO3 → H2AsVO4
- + H2O + H+ 

Pri týchto procesoch môžu vznikať toxické medziprodukty. Tiež je náročné 
zaistiť a kontrolovať integritu bariér, ako aj miesto ich “inštalácie“ (osadenia) 
aby fungovali efektívne. Problematické sa ukázalo byť aj modelovanie 
prebiehajúcich procesov.  

 



Dekontaminácia vôd s vysokým obsahom chrómu pomocou Fe: 

 Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch aj teraz zohráva podstatnú 
úlohu redukcia chrómu skupiny CrO4

II-, prebiehajúca podľa rovnice:  

 FeII+ + CrO4
II- + 4H2O  (Fex2Cr1-x)(OH)3 + 5OH- 

 Pri reakcii dochádza k redukcii toxického CrVI na málo toxickú formu CrIII, 
ktorá ľahko tvorí zrazeniny vo forme Cr(OH)3 alebo FexCr1-x(OH)3. Sú 
známe prípady kedy bola pomocou uvedenej metódy a použitím kyslého 
roztoku heptahydrátu síranu železnatého znížená koncentrácia CrVI 
v podzemných vodách z 85000 µg/l na úroveň 50 µg/l. Uvedený problém by 
sa dal pravdepodobne riešiť tiež použitím síranu železnato amónneho, ktorý 
by reagoval porovnateľne rýchlo, avšak pri neutrálnom, resp. mierne 
alkalickom pH, t.j. bez nutnosti acidifikácie prostredia. 



Dekontaminácia vôd s vysokým obsahom chrómu pomocou Fe: 

Redukcia CrVI prítomného v odpadových vodách metalurgického priemyslu 
prebieha podľa schémy: 

 CrVI (aq) + 3FeII(aq) = CrIII(aq) + 3FeIII (aq) 

Ak je pH roztoku neutrálne, nasleduje vyzrážanie: 

 CrIII + OH = Cr(OH)3 

Ak je železo prítomné v nadbytku uplatňuje sa reakcia: 

 (1-x)FeIII + xCrIII + 3OH = CrxFe1-x(OH)3 (s) 

Je pravdepodobné, že opísaný mechanizmus redukcie mobilných 
kontaminantov použitím Fe0, má uplatnenie aj v prípade ďalších rizikových 
prvkov vyskytujúcich sa (pôsobiacich toxicky) v oxidovanej forme: napr. 
TcO4

-, UO2
II alebo MoO2

II-. Okrem toho sú k dispozícií informácie aj 
o úspešnom odstránení chlórovaných uhľovodíkov z podzemných vôd 
pomocou princípov opísanej metódy.  



In-situ remediácia rizikových prvkov selektívnymi ióno-výmennými metódami 

Používajú sa tzv. ióno-výmenné živice (org. polyméry štruktúrne blízke 
polystyrénu a akrylovým látkam), z ktorých niektoré môžu byť 
naimpregnované rozpúšťadlami. Použitie daných materiálov je vlastne 
akousi kombináciou extrakčných postupov a iónovej výmeny. Pomocou 
týchto postupov je možné pomerne efektívne odstrániť značné množstvá 
kontaminantov, resp. znížiť koncentráciu riz. prvkov až na úroveň mg/l, pri 
pomerne vysokej koncentrácii iných mikroelementov (Ca, Mg, Na, 
K a/alebo Cl) z ktorých všetky navzájom “súperia“ o ióno-výmenné pozície 
(pozn. experimenty z ktorých uvedené pozorovania vyplynuli boli 
realizované pri neutrálnom pH). Výhodou ióno-výmenných živíc je, že môžu 
byť 100% regenerované. 



Priepustné reaktívne bariéry 

ide o umiestnenie reaktívneho média pod povrchom za účelom zachytenia 
mračna kontaminantov. Dizajn bariéry je navrhnutý tak, aby jednak ľahko  
(spontánne) dochádzalo ku kontaktu (napr. vďaka vyššej hydraulickej 
vodivosti použitých materiálov) bariéry s kontaminantom a aby použité 
médium zabezpečovalo transformáciu rizikových chemikálií na netoxické, 
al. menej toxické produkty. Je pritom vhodné aby si médium dlhodobo 
zachovávalo reaktívnu schopnosť, alebo bolo vymeniteľné. Umiestnenie 
bariéry je podmienené prevažujúcim smerom prúdenia podzemných vôd. 
Princíp transformácie rizikovej látky pri kontakte s telesom bariéry je pritom 
založený na: degradácii, chemickej transformácii, zrážaní a/alebo adsorpcii.  



Priepustné reaktívne bariéry 

Ako už bolo naznačené, časť telesa bariéry je väčšinou tvorená materiálom, 
ktorý má vyššiu priepustnosť ako okolité horninové/sedimentárne/pôdne 
prostredie do ktorého je b. umiestnená. Bariéra sa väčšinou umiestni tak, 
aby (z horizontálneho pohľadu) siahala mierne pod úroveň hladiny 
podzemnej vody. Pred samotným umiestnením a uvedením do prevádzky 
by mala byť bariéra otestovaná, pomery podložia by mali byť známe (v 
dostatočne podrobnej mierke), pričom je zároveň potrebné si celú situáciu 
dopredu namodelovať a výsledky simulácie náležite vyhodnotiť. Pri 
dekontaminačných technikách realizovaných in-situ sa reaktívne bariéry 
použijú v kombinácii s výstavbou dočasnej (alebo aj trvalej) nepriepustnej 
hrádze (umiestnenej pod úroveň terénu), ktorá v okolí reaktívnej bariéry 
vytvára lievik ktorý navádza pohybujúcu sa podzemnú vodu do miesta 
reaktívnej bariéry.  



Technológie priepustných bariér možno klasifikovať do troch skupín: 

1. Sorpčné bariéry (zeolity, humínové látky, oxidy, látky stimulujúce zrážanie riz. 
látky) 

2. Chemicko-reaktívne bariéry (kovy s nulovou valenciou, napr. Fe, ďalšie 
minerály)  

3. Biobariéry (materiály uvoľňujúce kyslík a/alebo nitráty, prípadne obsahujúce 
org. látky) 

 



Sorpčné procesy na reaktívnych bariérach prebiehajú vďaka výmene iónov, 
tvorbe komplexov, zrážacím reakciám a/alebo vďaka hydrofóbnemu 
rozdeľovaniu.  

 

Na to aby bola sorpcia efektívna, musí byť optimálne pH prostredia, čo závisí od 
konkrétneho rizikového prvku, ktorý chceme zachytávať, ako aj od typu 
sorbenta ktorý plánujeme použiť. 

 

Okrem pH je dôležitý aj oxidačno-redukčný potenciál (eH)  



Sorpcia “červeným bahnom“  

ide jemnozrnný materiál v ktorého zložení prevažujú oxidy a hydroxidy Al, Fe, 
Si, Ca a Ti, pochádzajúce zo spracovania bauxitovej rudy tzv. Bayerovým 
spôsobom.  

bolo pozorované, že vo vodných roztokoch sa naň viažu rizikové kovy, čo je 
potenciálne využiteľné pri čistení odpadových vôd a tzv. kyslých banských 
vôd.  

experimenty s “červeným bahnom“ v kontexte jeho použitia ako média v 
absorpčných – reaktívnych bariérach ukázali, že tento materiál je schopný 
významne znižovať koncentráciu As, Pb, Cd, Zn alebo Cu v odpadových 
vodách. Pozitívnym aspektom sorpcie kovov na červené bahno je 
pozorovanie, že v prípade väčšiny kovových prvkov nedošlo k ich uvoľneniu 
ani po okyslení tohto sorbentu. Na druhej strane, napr. v prípade As platilo, 
že v prítomnosti vyššej koncentrácie fosforečnanov bola sorpčná schopnosť 
červeného bahna významne znížená. 



Použitie aktívneho uhlia a rašeliny v priepustných reaktívnych bariérach 

Oba uvedené materiály sú po chemickej stránke pomerne stabilnými látkami, 
avšak z pohľadu dekontaminačných procesov sú zaujímavýmé veľkosťou ich 
špecifického/sorpčného povrchu, ktorá sa pohybuje približne na úrovni 1000 
m2/g.  

Za účelom dekontaminácie podzemných vôd znečistených riz. prvkami (napr. 
CrVI) pomocou reaktívnych bariér je vhodné použiť aktívne uhlie v práškovej 
forme. Aktívne uhlie je možné následne regenerovať prostredníctvom 
extrakcie (kovov) , napr. premývaním kyslými roztokmi, čo umožňuje 
opätovné využitie aktívneho uhlia.  

V rámci kolónových experimentov bolo pozorované, že materiál rašeliny 
aktivovanej pomocou NaOH efektívne odstránil Cd z roztokov. Iba 1g 
rašeliny (aktivovanej NaOH) stačilo na 100% odstránenie Cd z 200 ml roztoku, 
ktorý pôvodne obsahoval 200 mg/l Cd. Pri použití rašeliny bez aktivácie bola 
účinnosť odstranenia 75%. 



Použitie zeolitov - tektosilikáty, čo znamená, že ich tetraédre SiO4 a AlO4 
vytvárajú trojrozmerné štruktúry. Obsahujú ióny Na, K, Ca a premenlivé 
množstvo vody. V ich štruktúre sa nachádzajú pomerne veľké dutiny 
a tunely, s čím súvisí aj ich potenciálna využiteľnosť pri dekontaminácii vôd.  

Z. majú značnú iónovo výmennú kapacitu, uplatnenie ako sorbenty, 
katalyzátory, alebo tzv. molekulové sitá. Bolo pozorované, že napr. 
v prípade klinoptilolitu je možné dosiahnuť až 80 % zníženie koncentrácie 
rôznych katiónov (okrem NH4+ a CuII+) prítomných v roztoku. V súvislosti 
k kliniptilolitom bolo pozorované, že miera sorpcie je u rôznych prvkov 
rôzna, pričom klesá v poradí CdII+ > NiII+ > CuII+. Pomerne dobrá sorpčná 
schopnosť bola pozorovaná aj v prípade CrIII+.  



Použitie zeolitov  

Viaceré prírodné zeolity (chabazit, philipsit, klinoptilolit) vyskytujúce sa 
v rôznych horninách majú potenciálne využitie pri odstraňovaní As z vôd. 
Účinnosť odstraňovania As sa pohybuje v rozsahu 60-80% pre horninové 
materiály tvorené dominantne zmesami chabazit-philipsit, a 40-60% pre 
horniny tvorené prevažne klinoptilolitom.  

Účinnosť odstraňovania As je daná mineralógiou zeolitov vyskytujúcich sa 
v danom horninovom materiály, ako aj podielom zeolitickeho minerálu 
v hornine a mineralizáciou čistených vôd.  

Zeolity je možné upravovať, alebo aj umelo syntetizovať. Sú známe pokusy 
kombinujúce zeolity a surfaktanty, v niektorých prípadoch takéto materiály 
umožňujú sorpciu katiónov a aniónov súčasne.  Napriek tomu, že 
syntetizované zeolity vykazujú často lepšie vlastnosti ako prírodné, ich 
výroba nie je lacná, a tým pádom aj ich použitie pri čistení odp. vôd vo 
väčšom meradle je zatiaľ pridrahé. 



Premývanie (pranie) pôdy: 

Ide o skupinu techník zahŕňajúcich premývanie kontaminovanej pôdy vodou ako 
aj vodnými roztokmi, ktoré majú upravené pH (napr. smerom nadol), 
prípadne sú v nich prítomné komplexotvorné ligandy za účelom vylúhovania 
rizikových látok. Do úvahy prichádzajú dva princípy.  

Prvý spočíva v premývaní rôznych frakcií pôdy (prachovej, ílovej, organickej,..), 
čo možno prirovnať k určitej forme frakcionácie znečistenia (prakticky ťažko 
realizovateľné na väčších objemoch pôdy).  

Druhý prístup spočíva v premývaní celej pôdy tekutinou ktorá extrahuje 
kontaminant zo „všetkých“ frakcií.  

Pri technikách premývania pôdy v podmienkach in-situ pomocou surfaktantov 
a rozpúšťadiel sa zvyknú používať org. rozpúšťadlá, alkoholy, polyméry, 
polyelektrolyty, cheláty, anorganické kyseliny v závislosti od špecifických 
podmienok dotknutého stanovišťa.  

V podmienkach in-situ je dôležitým faktorom priepustnosť (hydraulická 
vodivosť) daných pôd/sedimentov.  



Premývanie (pranie) pôdy: 

Pri premývaní pôdy in-situ je tekuté médium (napr. vodný roztok) aplikované na 
povrch pôdy, alebo injektované priamo do zóny kontaminácie. Procedúru je 
vhodné navrhnúť tak, aby bolo možné médium (kvapalinu) po naviazaní 
rizikových prvkov z podpovrchového prostredia odčerpať. Cieľom je, aby po 
zavedení (napumpovaní) napr. kyslých roztokov do pórovitého prostredia 
došlo k desorpcii kovových iónov viazaných na pôdne častice. V tejto 
súvislosti sa zvyknú používať zriedené roztoky kyselín (sírová, 
chlorovodíková, dusičná). Konkrétny spôsob aplikácie roztokov môže byť 
v závislosti na okolnostiach rôzny. Okrem už zmienených, sa používa 
postrek, postupná infiltrácia z nádrže, horizontálna/vertikálna injekcia, 
aplikácia do vyhĺbených rýh, a pod. Spočiatku boli zmienené techniky 
používané pri remediácii org. znečistenia, neskôr bolo pozorované, že nimi 
možno riešiť aj kontamináciu kovmi. Okrem kyselín, boli použité aj roztoky 
EDTA, alebo CaCl2. Je vhodné spomenúť, že v niektorých prípadoch môže 
byť náročnejšie ďalšie čistenie vzniknutých odpadových vôd.  



Premývanie (pranie) pôdy: 

Na premývanie kontaminovaných pôd môže byť použitá aj voda. Bolo napríklad 
pozorované, že v rámci lokality na ktorú sa ukladal banský odpad 
pochádzajúci z tavenia rúd kovov boli premývaním odstránené významné 
množstvá viacerých rizikových prvkov, napr.: Al (43.1-81.1%), Co (24.5-

82.4%), Cu (0-55%), Fe (0-84.7%), Mn (66.2-85.8%), Mo (0-51.7%), Ni (0-

46.4%) and Zn (0-83.4%). V prípade toxických prvkov ako sú napr. As, Se, 
Sb, Cd, alebo Pb je však problematické ich odčerpanie z podzemných vôd. 

..čiže pri premývaní pôd a odpadových sedimentov je potrebné zohľadniť ďalší 
osud mobilizovaných prvkov v roztoku 



Použitie komplexotvorných látok pri premývaní (pôd) 

Injekcia (pumpovanie) komplexotvorných látok do kontaminovanej pôdy môže 
vyvolať tvorbu stabilných komplexov rizikových kovov, ktoré sú vo vodnej 
fáze dobre rozpustné. Tým pádom dôjde k prechodu riz. prvkov z pevnej do 
kvapalnej fázy. K najpoužívanejším chelatačným činidlám patria EDTA 
(kyselina etyléndiamín tetraoctová), kyselina citrónová a DTPA (kyselina 
dietyléntriamín pentaoctová). V niektorých prípadoch môže pri premývaní 
pôd zvýšiť extrakciu rizikových prvkov aplikácia zvýšeného tlaku, napr. na 10 
atmosfér. Po extrakcii kovov roztokmi komplexotvorných látok možno, tieto 
roztoky (v niektorých prípadoch) opätovne regenerovať, použitím 
elektrolýzy  vyzrážanie napr. Pb na katóde. 



In-situ chemická fixácia 

 Cieľom je výrazne znížiť mobilitu a reaktivitu rizikových prvkov. V tejto 
súvislosti boli realizované experimenty s použitím jednak prírodných 
materiálov, ale aj odpadov zo spracovania rúd. Dobrú schopnosť viazať 
(imobilizovať) rizikové prvky vykazoval, napr. materiál “červeného bahna“, 
čo je nevyužitý - na železo bohatý materiál vznikajúci pri spracovaní 
bauxitovej rudy.  

 Pri experimentoch s imobilizáciou riz. prvkov boli testované napr. FeSO4, 

CaCO3 a KMnO4. Spomedzi roztokov uvedených látok, ktoré boli 
aplikované do pôdy s cieľom znížiť mobilu As; FeSO4 vykazoval dobrú 
schopnosť imobilizácie As, ktorý zreagoval s Fe za vzniku arzeničnanu 
železitého. 



In-situ chemická fixácia (mechanizmus reakcie z predošlého slaidu) 

 4FeIII + 2AsO4
III- + 6H2O  2Fe(OH)3 + 2FeAsO4 + 6H+ 

  Fe(OH)3 + H3AsO4  FeH2AsO4 + H2O 

  Fe(OH)3 + H2AsO3  FeH2AsO3 + H2O 

 V prípade KMnO4 došlo síce k oxidácii (toxickejšieho) AsIII na (menej toxický) 
AsV, avšak použitá vzorka pôdy aj naďalej vykazovala náchylnosť na 
vylúhovanie.   

 Pb a As môžu byť v kontaminovaných pôdach imobilizované použitím 
Ca(H2PO4)2 a FeSO4. Bolo pozorované, že prídavok fosforečnanu do 
kontaminovanej pôdy významne znížil mobilitu a vylúhovateľnosť Pb, avšak 
v prípade arzénu bola miera zadržiavania pôdou zreteľne nižšia čo sa 
prejavilo aj na odbere As rastlinami. Zmes Ca(H2PO4)2 a FeSO4 

imobilizovali Pb aj As, avšak pri poklese pH pôdy z 7,8 na 5,6 bol 
pozorovaný nárast mobility Zn a Cd. 


