
Sanácia organického znečistenia 
(pôd/vôd) 



• na rozdiel od veľkého množstva anorganických látok, org. kontaminanty môžu byť 
degradované; to znamená: (bio)chemicky transformované na neškodné (al. menej 
toxické) produkty, čo v typickom prípade sú CO2, H2O, soli 

• organické znečistenie (pôd, vôd, sedimentov) je v porovnaní s anorganickým “mladšie“; 
pred tým ako človek začal ťažiť a spracovávať  ropu v podstate neexistovalo, alebo lepšie 
povedané bolo oveľa zriedkavejšie; toxické org. látky (dechty) vznikajú aj v dôsledku 
(nedokonalého) spaľovania biomasy (čo sa dialo od pradávna: požiare a pod.) 

• napriek tomu, že org. kontaminácia je vo všeobecnosti jednak ľahšie riešiteľná v 
porovnaní s anorganickou (zmienená odbúrateľnosť org. molekúl), výskyt anorganického 
znečistenia pôd/sedimentov je pomerne dobre zmapovaný a vo veľa prípadoch aj ľahšie 
detekovateľný 

• kontaminácie pôd perzistentnými org. látkami je pomerne častým javom; v porovnaní s 
anorganickým znečistením má org. kontaminácia viac rozptýlený charakter (v prípade 
POPs ide často o tzv. “non-point source“) 

Podstatné aspekty organického znečistenia 



• pri likvidácii org. znečistenia pôdy je kritickým krokom desorpcia kontaminantov – ak 
sa podarí znečisťujúce látky oddeliť od pôdnej matrice a transportovať ich napr. do 
roztoku (či už v časticovej alebo rozpustenej forme), ďalšia fáza je už spravidla 
jednoduchšia 

• v prípade org. znečistenia hrajú dôležitú úlohu pôdne mikroorganizmy  produkcia 
enzýmov ktoré významne prispievajú k zneškodneniu rizikových org. látok 

Podstatné aspekty organického znečistenia 



• hydrofóbne, xenobiotické látky, slabo rozpustné vo vode, z toho dôvodu sú často 
pôdou zadržiavané – sorpcia napr. na pôdnu org. hmotu 

• rezistencia voči biologickému, chemickému a fyzikálnemu odbúravaniu - majú 
schopnosť dlhodobo pretrvávať v životnom prostredí a akumulovať sa v 
rastlinných/živočíšnych pletivách/tkanivách; v živ. sa viažu na tuk (lipofilnosť) 

• dochádza k transportu týchto látok hlavne vzduchom, v menšej miere vodou, na veľké 
vzdialenosti; kontaminácia ŽP POPs látkami má často charakter tzv. „non-point source“ 
(t.j. vo veľa prípadoch nie je možné určiť jednoznačne lokalizovateľný zdroj znečistenia) 

• nepriaznivý vplyv na ľudský organizmus: karcinogénne účinky, ochorenia kože, nervové 
poruchy,  vplyv na imunitný systém, poruchy reprodukcie atď.  

• môžu sa napr. akumulovať v materskom mlieku a následne prenikať do tela dojčiat. U 
malých detí aj pri nízkych koncentráciách pôsobia toxicky  napr. riziko poškodenia 
mozgu 

 

Vlastnosti rizikových org. látok súvisiace s ich toxicitou 



veľa rôznych org. látok môže za určitých okolností vykazovať toxický efekt na organizmy, v 
tejto časti (prezentácii) sú uvedené len vybrané, t.j. tie “najtypickejšie“ (často 
skloňované v súvislosti kontamináciou ŽP): 

• Polycyklické aromatické uhľovodíky PAU (naftalén, antracén, pyrén, benzopyrén, 
chryzén, fluorantrén) 

• Polychlorované bifenyly PCB  (jednotlivé PCB nazývame kongenéry - je ich spolu 209) 

• Pesticídy (Endrín, Mirex, Toxafén,...) 

• Dioxíny a Furány 

 

Org. látky spôsobujúce kontamináciu pôdy a vôd  



Hexachlórbenzén: fungicíd - ochrana semien cibule a pšenice, ako nečistota v iných 
pesticídoch, medziprodukt vznikajúci v priemysle 

Endrín: insekticíd - ošetrenie polí bavlny a obilia, rodenticíd  - proti myšiam a hrabošom; 
tiež proti vtákom 

Mirex: insekticíd - proti červeným mravcom, termitom, múčnemu hmyzu a osiam; tiež ako 
ohňovzdorná látka v plastoch, gume a elektrospotrebičoch 

Toxafén: primárne insekticíd - proti hmyzu - ochrana bavlny a ďalších plodín; tiež proti 
hmyzu vyskytujúcom sa pri hovädzom dobytku, likvidácia neželaných rýb v jazerách 

Chlordan: kontaktný insekticíd - v poľnohospodárstve pri pestovaní zeleniny, nízkych 
obilnín, kukurice, olejnín, zemiakov, cukrovej repy a cukrovej trstiny, ovocia, orechov, 
citrusov, bavlny a juty. Často používaný v domácich záhradách a poliach alebo proti 
termitom 

Heptachlór: kontaktný insekticíd - proti pôdnemu hmyzu a termitom. Tiež používaný proti 
hmyzu na bavlníku, kobylkám a proti hmyzu prenášajúcemu maláriu 

DDT: Insekticíd používaný pri ochrane poľnohospodárskych plodín, predovšetkým bavlny, 
tiež proti hmyzu, ktorý prenáša choroby ako sú malária a týfus 

Aldrín a Dieldrín: insekticíd - ochrana poľnohospodárskych plodín, ako je bavlna alebo 
obilie, tiež proti termitom 

Pesticídy (príklady): 



Pesticíd a zároveň aj látka vyrábajúca sa (resp. vznikajúca ako bočný produkt) v priemysle.  

Najmä pri výrobe: pesticídov, moriacich činidiel, rozpúšťadiel, pyrotechniky, uhlíkových 
elektród, spracovaní a úprave kovov (Al, Cu, Pb, Mg, Ni), v spaľovniach, v chemickom 
priemysle 

spôsob vstupu do ľudského organizmu: inhalácia, potrava, kontakt s pokožkou  

živočíšny karcinogén - preukázané na laboratórnych zvieratách 

má dokázateľné škodlivé účinky na žalúdok, črevá, pečeň a obličky, spôsobuje poruchy 
reprodukcie a vývoja, môže negatívne vplývať na činnosť nerv. systému  

Hexachlorobenzén (HCB): 



skupina látok ktoré sú po štruktúrnej stránke odvodené od bifenylu; plastifikátory 
a termostabilizátory, zmäkčovadlá, na  zlepšenie priľnavosti materiálov 

ich (bio)chemická odolnosť a schopnosť akumulácie v tukových tkanivách  sú dôvodom 
pomalej rýchlosti ich rozkladu v ekosystémoch  výskyt vo vodách, pôde aj biote 

na začiatku druhej polovice 20-ho stor. sa dostávali do ž.p. v pomerne veľkých množstvách; 
pri ich výrobe; tiež pri manipulácii s nimi, ako aj manipulácii s výrobkami do ktorých sa 
pridávali, pri spracovaní a likvidácii týchto výrobkov 

vyparovanie PCB, spaľovanie odpadov s obsahom PCB pri teplotách nižších ako 1000°C  
tieto látky sa pri pôsobení zvýšenej teploty nerozkladajú, ale vyparujú, prípadne sa menia 
na vysokotoxické polychlórované dioxíny a dibenzofurány 

pôvodne sa pridávali do  náterové hmoty, elektronika (kondenzátory, transformátory), 
plasty, kaučuk, hydraulické kvapaliny, mazivá a vosky, prenášače tepla, atramenty, aj 
niektoré pesticídy, použitie tiež pri výrobe strešných krytín/lepeniek 

relatívne nízka akútna toxicita, nebezpečný je dlhodobý vplyv  poškodenie pečene, 
obličiek, atrofia sleziny, kožné ochorenia, akné, poruchy zraku 

vstup do ľudského organizmu  koža, pľúca, tráviaci trakt 

Polychlórované bifenyly (PCB): 



hlavný zdroj kontaminácie - priemyselná výroba a odpady z nej 

viacero vlastností PCB je spájaných so stupňom ich chlorácie; napr. miera ich toxicity, 
odolnosť voči biodegradácii, miera adsorpcie na pôdne častice sa vo všeobecnosti zvyšujú 
zo stupňom chlorácie 

slabá rozpustnosť v H2O  únik do podzemných vôd v rel. malej miere  

PCB sa pod vplyvom zvýšenej teploty vyparujú, čo prispieva k ich transportu  prechod do 
atmosféry sú rozptýlené v podstate po celom svete; našli sa napr. aj v polárnych oblastiach 

patria medzi najtoxickejšie organické látky (aj keď toxicita jednotlivých tzv. kongenérov 
môže byť odlišná) 

karcinogénne a teratogénne vlastnosti 

dlhodobé pôsobenie  pozmenené imunitné funkcie organizmu, poruchy vo vývoji 
nervového systému, funkčné abnormality štítnej žľazy a pečene 

 

 

Polychlórované bifenyly (PCB): 



z tejto skupiny sú významnými najmä polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a 
polychlórované dibenzofurány (PCDF)  

• sú vedľajším produktom vznikajúcim pri výrobe iných chemikálií ako sú pesticídy, 
chlórfenoly, PVC, chlórované rozpúšťadlá, vznikajú pri nedokonalom spaľovaní syntetických 
organických látok obsahujúcich chlór 

• môžu vznikať pri spaľovaní nemocničného, komunálneho a nebezpečného odpadu, môžu 
byť súčasťou emisií z áut (je diskutabilné v akej koncentrácii), v menej významných 
množstvách môžu vznikať aj pri spaľovaní uhlia a dreva (najmä ak je niečím 
naimpregnované) 

• toxické efekty chlórovaných dioxínov a furánov sa prejavujú pri základných biochemických 
pochodoch  poruchy reprodukcie a nerv. systému 

Dioxíny a Furány: 



plynná fáza - v nenasýtenej zóne pôd - typické pre VOC (prchavé) 

tuhá fáza - adsorbovaná frakcia 

kvapalná (vodná) fáza - rozpustené v pôdnej vode - v póroch (v závislosti od rozpustnosti 
danej látky), v nenasýtenej aj nasýtenej zóne pôd 

kvapalná (bezvodá) fáza - kvapalná frakcia v H2O nerozpustná a s H2O nemiešateľná  
Light Non-Aqueous Phase Liquid / Dense Non-Aqueous Phase Liquid - podľa toho akú má 
kontaminant hustotu v porovnaní s vodou (ς H2O = 998 kg.m-3) 

Forma výskytu organických kontaminantov v pôde: 



plynná fáza - difúzia, prúdenie, advekcia, disperzia 

tuhá fáza - adsorbované častice (nepohybujúca sa frakcia) 

kvapalná (vodná) fáza - nasýtené al. nenasýtené prúdenie, advekcia, difúzia, disperzia 

kvapalná (bezvodá) fáza - kvapalná frakcia v H2O nerozpustná a s H2O nemiešateľná; ide o 
menej pohyblivú frakciu, avšak v niektorých prípadoch je jej pohyb (resp. osud) v pôdach a 
sedimentoch ťažko predvídateľný 

Transport jednotlivých foriem v pôde: 



Hustota (ρ) 

Viskozita: miera vnútorného trenia kvapaliny; vyjadruje odpor kvapaliny proti pôsobeniu 
šmykových (tangenciálnych) síl; dôležitá vlastnosť pre pohyb kvapalín v pórovitom 
prostredí; dynamická viskozita: η = τ / D (N.s.m-2  newton sekunda na meter štvorcový); τ - 
tangenciálne napätie; D - gradient rýchlosti v smere kolmom na smer prúdenia; 
kinematická viskozita: ν = η / ρ 

Povrchové napätie (γ alebo niekedy tiež σ): sila pôsobiaca v smere fázového rozhrania, t.j. 
kolmo na dĺžkovú jednotku povrchu kvapaliny; sila ktorá bráni zväčšovať povrch fázového 
rozhrania (N m–1 častejšie v mN m–1); príčinou povrchového napätia fázového rozhrania  je 
rozdiel v polarite väzieb molekúl, čo má často za následok rozdiel v hustote dvoch 
uvažovaných fáz; napr. v sústave H2O(aq)/vzduch(g) sú väčšie príťažlivé sily medzi 
molekulami vody navzájom v porovnaní s príťažlivými silami pôsobiacimi medzi vodou a 
vzduchom 

Rozpustnosť: maximálne množstvo látky ktoré sa rozpustí v rozpúšťadle pri určitej teplote 
za vzniku nasýteného roztoku v ktorom budú rozpustená látka a rozpúšťadlo vo vzájomnej 
rovnováhe 

Henryho zákon: c =kP ; c - koncentrácia plynu v roztoku; P - tlak plynu nad roztokom; 
Henryho konštanta (k) vyjadruje tendenciu látky prechádzať do plynného skupenstva 

Dôležité fyzikálno-chemické parametre kontaminantov: 



Dôležité fyzikálno-chemické parametre kontaminantov: 



Extrakcia pár z pôdnej matrice (SVE, soil vapour extraction) 

• Ide o efektívnu a relatívne lacnú metódu so širokou použiteľnosťou, ktorá umožňuje 
odstránenie prchavých organických látok (VOC - volatile organic compounds) z nenasýtenej 
zóny pôd a sedimentov. 

• SVE systém pozostáva z jedného alebo viacerých extrakčných vrtov zapustených do 
nenasýtenej zóny, kompresoru, prípadne vákuovej pumpy. Často sú potrebné popri 
extrakčných vrtoch taktiež vrty ktorými sa pumpuje určité plynné médium do podložia, 
filter (napr. pieskový), zariadenie na separáciu zmesi voda/vzduch, ako aj na čistenie resp. 
úpravu extrahovaného plynu. 

• Prúdenie vzduchu je v nenasýtenej zóne stimulované za účelom vyvolania tlakového 
gradientu pomocou či už injektáže, alebo odsávania pôdneho vzduchu použitím potrubia 
osadeného pod povrchom. Odsávaný pôdny vzduch sa následne čistí a upravuje napr. 
adsorpciou na granulovanom aktívnom uhlí, katalytickou oxidáciou, prípadne uplatnením 
iných techník. 

Dekontaminačné postupy likvidácie org. znečistenia: 



Extrakcia pár z pôdnej matrice (SVE, soil vapour extraction) 

 

Dekontaminačné postupy likvidácie org. znečistenia: 



Extrakcia pár z pôdnej matrice (SVE, soil vapour extraction) 

• Vyvolané prúdenie vzduchu pri SVE zvyšuje evaporáciu NAPL (non-aqueous phase liquid), 
volatilizáciu kontaminantov rozpustených vo vode a desorpciu kontaminantov z povrchu 
pôdnych častíc 

• SVE môže vyvolať prúdenie pár iba v tej časti nenasýtenej zóny pôd, kde sa nachádza spleť 
vzájomne prepojených pórov vyplnených plynnou fázou. Hovoríme, že priepustnosť pôdnej 
matrice pre vzduch ka je funkciou nasýtenia pôdy vzduchom (Sa); s poklesom nasýtenosti 
pôdy vodou sa  zvyšuje objem vzduchom vyplnených pórov  vzrastá relatívna 
priepustnosť pôdy pre vzduch (a teda aj pre výpary) 

• princíp extrakcie pár po fyzikálnej stránke vychádza z Darcyho zákona o laminárnom 
prúdení v pórovitom prostredí: 

q = [ka(Sa)/µa] ∆P 

kde q je prúdenie pár na jednotku plochy, µa je dynamická viskozita vzduchu a ∆P gradient 
absolútnej hodnoty tlaku 

• z uvedenej rovnice napr. vyplýva, že v prípade ak sa všetky ostatné parametre nemenia, 
tak s rastúcou úrovňou aplikovaného vákua (a teda aj tlakového gradientu, ∆P) bude 
narastať množstvo extrahovaných pár (q) 

 

Dekontaminačné postupy likvidácie org. znečistenia: 



Extrakcia pár z pôdnej matrice (SVE, soil vapour extraction) 

 

 

Dekontaminačné postupy likvidácie org. znečistenia: 



Extrakcia pár z pôdnej matrice (SVE, soil vapour extraction) 

 

 

Dekontaminačné postupy likvidácie org. znečistenia: 



Viac-fázová extrakcia (Multiphase extraction - MPE) 

• Metóda je vo svojej podstate podobná extrakcii plynnej fázy s tým rozdielom, že v tomto 
prípade sa naraz extrahuje popri plynnej fáze aj kvapalina (NAPL a/alebo voda) 
z extrakčného vrtu resp. drenážnej šachty.  

• K tomu dochádza za účelom či už čiastočného odvodnenia vlhkej zeminy, aby sme 
následne mohli aplikovať napr. SVE, bioventing, alebo ďalšie postupy.  

• Veľa faktorov týkajúcich sa SVE platí aj v prípade MPE, akurát v prípade viac-fázovej 
extrakcie na výsledný proces vplývajú vlastnosti kvapalnej aj plynnej fázy.  

• Pri optimálnom zostavení môže aplikácia MPE zvýšiť účinnosť remediácie pôdy 
kontaminovanej LNAPL a/alebo zvýšiť pohyb plynnej fázy v rámci nenasýtenej zóny pôd. 
V prípade veľmi slabej priepustnosti (ílové pôdy, málo pórovité prostredie), keď je vysoká 
hodnota vstupného tlaku pre vzduch do pôd, dochádza k oklúzii v miestach vstupu 
extrahovanej fázy do odsávacieho potrubia, alebo k preferenčnému prúdeniu cez 
makropóry alebo trhliny; na druhej strane ak v uvažovanom objeme pôdy absentujú 
makropóry a pórovité prostredie je nasýtené vodou  komplikácia, významné spomalenie 
procesu (odsávania)  

• V pôdach z vysokou priepustnosťou možno pomocou aplikácie MPE extrahovať značné 
množstvá podzemnej vody, cieľom môže byť tiež zníženie počiatočnej vysokej koncentrácie 
znečistenia 

Dekontaminačné postupy likvidácie org. znečistenia: 



In-situ Air Sparging (IAS) 

• Pumpovanie (“vháňanie“, injekcia) vzduchu pod úroveň hladiny podzemnej vody za 
účelom tzv. stripovania (“prebublávanie“ vody vzduchom, niekedy horúcim, na ktorý sa 
naviažu kontaminanty - uplatňuje sa aj pri čistení vôd znečistených uhľovodíkmi - aj 
chlórovanými, musia však mať nízku teplotu varu) prchavých organických polutantov a ich 
prenosu do nenasýtenej zóny pôd. IAS je často kombinovaná so SVE za účelom zberu 
a následnej úpravy VOC. 

• Po injektáži vzduchu do potrubia zapusteného pod úroveň hladiny podzemnej vody, 
vzduch vytláča a nahrádza vodu v póroch. Vzduch si razí cestu preferovaným prúdením cez 
miesta ktoré kladú jeho prenikaniu najmenší odpor. Distribúcia kanálikov vyplnených 
vzduchom bude rovnomerná v prípade pôd s relatívne uniformnou distribúciou veľkosti 
priemeru pórov, a naopak zhoršená v stratifikovaných a heterogénnych podmienkach. 

• V prípade ak je primárnym cieľom zvýšiť koncentráciu rozpusteného kyslíka v rámci 
podzemných vôd za účelom stimulácie biodegradačného procesu VOC aj SVOC (prchavých 
aj semi-prchavých org. látok) ide o tzv. biosparging 

Dekontaminačné postupy likvidácie org. znečistenia: 



napriek tomu, že v súčasnosti je k dispozícii niekoľko alternatívnych možností, ako 
postupovať pri riešení kontaminácie pôd PCB, k najviac uplatňovaným spôsobom 
nakladania s pôdou kont. PCB patrí vyťaženie (vybagrovanie) kontaminovanej zeminy a jej 
spaľovanie (v USA je to dokonca dané zákonom ak pôda obsahuje viac ako 500 ppm PCB) 

In-situ postupy 

Biologické odbúravanie: v prípade PCB s vyšším stupňom chlorácie je vhodné začať 
dechloráciu v anaeróbnych podmienkach, a až po znížení počtu chlórovaných substituentov 
môže proces pokračovať v aeróbnych podmienkach 

• anaeróbne podmienky  redukcia, nahradenie chlóru vodíkom; bolo zistené, že k tomu 
môže dochádzať prostredníctvom rôznych reakčných mechanizmov  min. 6 spôsobov, 
pričom väčšinou sú chlóry štiepené v pozíciách meta a para, za vzniku (orto) mono až tetra 
chlórovaných PCB  

• hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú konkrétny spôsob / cestu degradácie: 1. druhové/rodové 
zloženie konkrétnej populácie mikroorganizmov (napr. bakt. Dehalococcoides), 2. chem. 
štruktúra konkrétnych kongenérov PCB (napr. pozícia chlórov na arom. kruhu - orto, meta, 
para), 3. podmienky inkubácie (pH, eH, kvalita a kvantita org. substrátu) 

Dekontaminačné postupy likvidácie org. znečistenia (PCB): 



In-situ postupy - Biologické odbúravanie: 

• aeróbne podmienky  PCB s nižším stupňom chlorácie môžu byť zužitkované aeróbnymi 
baktériami; pri oxidatívnej degradácii vzniká chlórobenzoová kyselina, ktorá je ďalej 
transformovaná  

• v aeróbnych podmienkach môžu byť menej chlórované PCB degradované pomocou 
kometabolizmu baktérií a/alebo húb zo skupiny tzv. bielej hniloby (napr. Phanerochaete 
chrysosporium) 

• fytoremediácia: uplatňujú sa pri nej tri mechanizmy: 1. odber z pôd a akumulácia PCB v 
stonkách a listoch, 2. degradácia rastlinnými enzýmami, 3. vzájomné spolupôsobenie 
rastlín a MO: koreňový systém uvoľní do kont. pôdy látky, ktoré sú nutrične hodnotné z 
pohľadu životných potrieb MO (cukry, aminokyseliny), tie podporia ich aktivitu/rast    

• nevýhoda biologického odbúravania je, že prebieha pomaly; výhoda: nízka fin. náročnosť 

• snahy o genetickú modifikáciu organizmov aby degradovali PCB rýchlejšie, napr. zavedenie 
bakteriálnych génov (zodpovedných za metabolizmus PCB) do vyšších rastlín, avšak z 
dôvodu rizika, ktoré by takého GMO predstavovali pre prirodzené populácie sa od toho 
(najmä v EU) upúšťa  
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In-situ postupy - Fyzikálne metódy 

• fyzická izolácia kontaminovaného média od okolitého prostredia; snahou je zamedziť 
chemickej a fyzikálnej interakcii medzi silne znečisteným materiálom a okolitou pôdou, 
vodami, podložím; okrem nepriepustných geotextílií, betónu, asfaltu, vrstiev štrku, ílu sa 
môžu použiť aj ďalšie sorbenty: granulované aktívne uhlie, alebo tzv. biochar (čo je v 
podstate drevné uhlie – rel. lacný prostriedok, ktorý sa vyrába zahrievaním biomasy bez 
prístupu vzduchu – pyrolýza)  

• termálna úprava mikrovlnným žiarením: pri aplikácii MV môžu v pôde prebiehať viaceré 
procesy ktoré prispievajú k odbúravaniu PCB, napr. termálna desorpcia, deštrukcia molekúl 
PCB, alebo (pri vyšších teplotách) vitrifikácia; pokiaľ ide o chemickú deštrukciu, tak pod 
vplyvom MV energie môžu v ožarovanom médiu prebiehať: kondenzácia, dechlorácia, 
oxidácia, redukcia, hydratácia, fragmentácia; aplikácia na väčšie objemy pôd je zatiaľ 
problém 

• ultrazvuk – snaha vyvolať desorpciu org. kontaminantov (HCB, PCB) z pôdnej matrice, 
používa sa tiež na dispergáciu (rozrušovanie) pôdnych agregátov, možnosť kombinovať s 
ďalšími metódami 
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Ex-situ postupy:  

Biologická úprava (“Land Farming“) 

• Kontaminovaná pôda, sediment, al. kal sú zapracované do “čistej“ pôdy, kde je zmes 
periodicky prevzdušňovaná (napr. preorávaním), a/alebo zvlhčovaná (podľa potreby)  

• efekt odbúrania PCB spočíva v kombinácii viacerých procesov: fotolytickej degradácii, 
volatilizácii (prechode do plynného skup. - riziko) a biodegradácii  

• bolo pozorované, že niektoré menej hydrofóbne PCB, ktoré sú náchylnejšie na 
vylúhovanie, nie sú pri land farmingu degradované 

Tepelná úprava (desorpcia, volatilizácia alebo spaľovanie) 

• v závislosti od toho o aké látky ide sa zvolí konkrétna T (°C); ak by sme napr. mali pôdu, 
kal, al. sediment kontaminovanú/ý benzínom, naftou, alebo mazacími olejmi, aplikácia cca. 
400°C by mala za následok najprv desorpciu daných látok, potom volatilizáciu, za čím by 
prípadne mohla nasledovať ich kondenzácia, alebo kompletná oxidácia  

• pri PCB (ale aj iných chlórovaných org. látkach) je namieste opatrnosť, keďže pri nižších 
teplotách sa “iba“ vyparujú, ale napr. pri 400 až 700°C môže dochádzať k ich 
nedokonalému spaľovaniu, následkom čoho sa tvoria ešte viac toxické PCDD a PCDF; čiže, 
keď spaľovať, tak pri vysokých teplotách a používať filtre pri emisii plynných produktov 
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Ex-situ postupy:  

Chemické metódy 

• Bázami katalyzované odbúravanie: kontaminovaná pôda sa premieša s NaHCO3 alebo 
NaOH a olejom, ktorý slúži ako nosná látka (médium v suspenzii) a zároveň ako zdroj 
vodíka; atómy H nahradia atómy chlóru v molekulách PCB; suspenzia je premiešavaná a 
zahriata na úroveň 200 – 400°C, kedy prebieha hydrogenácia 
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In-situ/ex-situ postupy - v závislosti od konkrétnych podmienok a okolností:  

Chemické metódy 

Redukčná dechlorácia: sú pri nej odstraňované atómy chlóru za vzniku bifenylu; existuje v 
rôznych modifikáciách, napr.: 

Katalytická hydrodechlorácia:  

• katalýza je zabezpečovaná prechodnými prvkami (napr. Ni, Pd), ako redukčné činidlo 
vystupuje H2 pričom proces prebieha v organických rozpúšťadlách;  

• je známy prípad, keď ako katalyzátor bol použitý SmI (jodid samárnatý) v prítomnosti 
hexametylfosforamidu a tetrahydrofuránu (org. rozpúšťadlá), proces prebiehal pri norm. 
teplote avšak v inertnej atmosfére 

•  alebo pri zvýšenom tlaku (0,69 MPa) v pare H2 s teplotou 338-343°K za miešania zmesi s 
použitím Pd/γ-Al2O3 (ako katalyzátora) prebiehala hydrodechlorácia a hydrogenácia PCB 
prítomného v pôde/sedimentoch 

• možnosť použitia zlúčeniny paládia a železa, ako katalyzátora, za účelom dechlorácie PCB 
v pôdnych extraktoch pri laboratórnej - izbovej teplote 
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In-situ/ex-situ postupy - v závislosti od konkrétnych podmienok a okolností:  

Redukčná dechlorácia použitím látok na báze Fe:  

• Fe s nulovou valenciou vo forme mm častíc sa používa v ako dekontaminačné médium v 
priepustných reaktívnych bariérach už 20 rokov 

•  v nedávnej minulosti a súčasnosti “prišli na scénu“ reaktívne nanočastice Fe0, ich 
aplikácia zvýšila reaktivitu  efektívnejšia redukcia PCB  

• príklad aplikácie: nano-Fe0  spolu s karboxymetyl celulózou boli napumpované do podložia 
za účelom redukcie PCB; po dvoch týždňoch sa ukázalo, že redukčná kapacita Fe0 bola už 
síce vyčerpaná, avšak abiotická redukcia naštartovala  biologické odbúravanie PCB 

• vyššiu efektivitu odbúravania PCB použitím nano-Fe0 možno dosiahnuť zahriatím na 
300°C 

• ako pri iných dekontaminačných postupoch aj pri aplikácii nano-Fe0 je dôležitá hodnota 
pH; bolo pozorované, že mierne kyslé pH má na dechloráciu PCB pozitívny vplyv 

• bol vyrobený kompozit, ktorý sa skladá z pórovitého uhlíkatého materiálu (podobné 
aktívnemu uhliu) a nano-Fe0; nenákladná príprava z jemných drevných pilín a chloridu 
železitého; materiál sa ukázal byť efektívnym prostriedok dechlorácie PCB, avšak bol 
testovaný iba pri dekontaminácie vodných roztokov a nie pôd, al. sedimentov  
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In-situ/ex-situ postupy - v závislosti od konkrétnych podmienok a okolností:  

Disperzia sodnými soľami s následnou dechloráciou:  

• Viacero sodných solí spôsobuje dispergáciu pôdnych agregátov (t.j. zhlukov častíc v pôde 
prítomných) a tým pádom aj desorpciu PCB; okrem toho sodík reaguje s atómami chlóru 
PCB, pričom vzniká bifenyl a NaCl 

• Je však na zvážení akú sodnú soľ použijeme, napr. NaBH4 bola pridaná do pôdnej vzorky 
značne znečistenej PCB; kontaminovaná pôda bola pred tým pomletá, aby došlo k zvýšeniu 
povrchu častíc  zvýšenie reaktivity; NaBH4 síce malo za následok výrazné zníženie 
koncentrácie PCB, avšak bór ktorý sa v pôde hromadil bolo problematické odstrániť  

•  Redukčná dechlorácia PCB realizovaná Na/NH3 (NH3 je aplikované v kvapalnom 
skupenstve); bolo zistené, že proces prebieha bez nutnosti zvýšiť T, v suchých podmienkach 
ako aj po pridaní H2O; výhodou je, že uvedený spôsob dechlorácie je efektívny aj v prípade 
pôd (dokonca aj ílových); NH3 sa dá z pôdy pomerne ľahko odstrániť (nízky bod varu = -
33°C); na druhej strane metóda predstavuje pomerne agresívny zásah do pôdy 
(mikroorganizmy, kvalita humusu), napr. v prípade ak ju budeme aplikovať na neutrálnu 
pôdu následkom dodávania NH3 môže pH vystúpiť nad 9; v kyslých pôdach bude NH3 
transformovaný na NH4

+ 
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In-situ/ex-situ postupy - v závislosti od konkrétnych podmienok a okolností:  

Fotokatalytická dechlorácia:  

• bolo pozorované, že slnečné žiarenie môže byť efektívne využité pri dechlorácii PCB; 
avšak väčšina prác/experimentov sa týka hlavne dekontaminácie roztokov; vplyvom 
slnečného žiarenia bol napr. Aroclor 1254 transformovaný na bifenyl v prostredí 2-
propanolu a stopových množstiev phenothiazinu; pomocou fotolytickej dechlorácie bol z 
časti (60% pokles pôvodného množstva) dekontaminovaný morský sediment, po jeho 
zmiešaní s roztokom alkoholu a pridaní trietylamínu; bolo zistené, že fotokatalytická 
dechlorácia PCB prebieha za prítomnosti metylénovej modrej (MB) a trietylamínu v roztoku 
acetonitrilu/vody; predpokladá sa, že červená časť viditeľného spektra katalyzuje redukciu 
MB a ultrafialové žiarenie dechloráciu PCB 
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In-situ/ex-situ postupy - v závislosti od konkrétnych podmienok a okolností:  

Oxidačné procesy:  

• napriek tomu, že v literatúre prevažujú informácie o redukčnej dekontaminácii pôd a vôd 
znečistených PCB, existujú aj možnosti ich oxidačnej degradácie; napr. použitím ozónu, v 
tejto súvislosti boli zaznamenané dobré výsledky pri opakovanom zvyšovaní tlaku (690 kPa) 
za súčasnej aplikácie O3; striedanie pretlaku a normálneho (atm.) tlaku má jednak za 
následok rozrušovanie agregátov ako aj tvorbu “mikrobublín“ čím narastá 
pravdepodobnosť vzájomného kontaktu O3 a PCB a tým efektivita degradačného procesu 

• pri rôznych postupoch dekontaminácie ŽP nachádza často uplatnenie tzv. “Fentonov 
proces“; ide o vzájomnú reakciu FeII a peroxidu vodíka: pri mierne kyslom pH (3-5) reagujú 
za vzniku hydroxylových radikálov (FeII+ + H2O2  FeIII+ + OH- + OH.), ktoré pôsobia ako silné 
oxidanty; dnes existujú rôzne modifikácie uvedeného procesu – využívajú sa pri degradácii 
rôzneho (nielen) org. znečistenia 

• oxidačným činidlom je tiež persulfátový ión (S2O8
2-), ktorý tiež môže byť využitý pri 

odbúraní PCB; bolo pozorované, že proces môže byť úspešne aktivovaný zvýšením teploty 
a/alebo zvýšením pH 
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In-situ/ex-situ postupy - v závislosti od konkrétnych podmienok a okolností:  

Extrakcie PCB:  

• treba brať do úvahy, že po extrakcii je potrebné dekontaminovať roztok (PCB v roztoku 
môžu byť zničené napr. aplikáciou γ žiarenia) 

• ako účinné činidlá umožňujúce extrakciu PCB z pôd sa ukázali byť zmesi alkoholov a 
alkánov 

• zmes hexánu a acetónu (5%) 

• izopropylalkohol 

• kvapalný dimetyléter ktorý možno (z dôvodu jeho prchavosti) po extrakcii regenerovať a 
opätovne použiť 
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HCB – vlastnosti:  

• štruktúra; šesť substituovaných chlórov spôsobuje oslabenie elektrónovej hustoty na 
benzénovom jadre, následkom čoho je molekula viac náchylná na nukleofilnú substitúciu v 
porovnaní z elektrofilnou (podobne ako PCB), čo vlastne znamená, že molekula bude ľahšie 
podliehať redukčným procesom v porovnaní s oxidačnými 

• perzistencia, bioakumulácia, toxicita, transport na dlhé vzdialenosti, v súvislosti s jeho 
hydrofobicitou sa HCB sorbuje na pôdu a sedimenty, najmä ak obsahujú vyšší podiel org. 
hmoty 

• adsorpcia však prebieha pomerne pomaly – rovnováha adsorpcie sa môže ustaľovať roky 
až mesiace  riziko opätovnej mobilizácie 

• k reprezentatívnym fyzikálno-chem. technológiám jeho odbúravania patria: 

   1. premývanie pôd podporené rôznymi chem. látkami  

   2. elektrokinetická remediácia s aplikáciou surfaktantov 

   3. termálna desorpcia 
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Chemicky podporené premývanie pôd:  

• použitie surfaktantov pri premývaní pôd: výbornú schopnosť rozpúšťať HCB vykazovali 
najmä: BRIJ 30 [C12H25(OCH2CH2)4OH], POE 10-LE [C12H25(OCH2CH2)10OH] (polyoxyethylene 
4 and 10 lauryl ethers), ale aj Tween 85 (polyoxyethylene sorbitan trioleate, C100H188O28);  
všetky patria k tzv. neiónovým surfaktanom 

• taktiež použitie cyklodextrínov (CD), ktoré nepatria medzi surfaktanty, pretože netvoria 
micely, ale majú charakteristickú štruktúru, ktorá pripomína “klietku“, s vnútornou 
hydrofóbnou dutinou, do ktorej sa môžu naviazať menšie kontaminanty; CD sa môžu pri 
premývaní pôd použiť v kombinácii s org. rozpúšťadlami, napr. s etanolom, keďže bolo 
pozorované, že takýto roztok zvýšil rozpustnosť ako aj desorpciu HCB vďaka tvorbe 
komplexov CD/etanol/HCB  
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Elektrokinetická remediácia HCB (uplatnenie pri sanácii organického aj anorganického znečist.):  

• ako už bolo naznačené, odstránenie kontaminantov z podpovrchového prostredia si 
vyžaduje aby v prvom kroku došlo ku kontaktu medzi znečisťujúcou látkou a 1. baktériou, 
2. redukčným, 3. oxidačným činidlom, alebo s nejakou inou látkou (s ktorou kontaminant 
zreaguje) 

• čiže je potrebný pohyb rozpustených látok, k čomu môže dochádzať v dôsledku 
pôsobenia elektrického poľa na suspenziu kontaminovanej pôdy/sedimentu; to spôsobí 
jednak elektromigráciu (nabitých) iónov, ale aj elektroosmózu, čo je vlastne pohyb ďalších 
rozpúšťajúcich sa látok (vrátane kontaminantov) 

• keďže HCB má nulový náboj, musí sa pred samotnou EK migráciou aplikovať nejaká forma 
úpravy jeho náboja, a to napr. zmienenými neiónovými surfaktantmi alebo cyklodextrínmi 

• elektroosmotický tok ueo je daný vzťahom (Helmholtz–Smoluchowski ): 

 

kde ε je priepustnosť roztoku, ζ (zeta) je elektrokinetický potenciál (pôdnych) častíc, E je 
gradient elektrokinetického potenciálu a μ je viskozita pôdneho roztoku 

• po umiestnení elektród (katóda a anóda) do suspenzie môžeme prakticky vyvolať 
elektroosmotický tok, buď zvýšením napätia (jednosmerného) prúdu na elektródach (čím 
zvýšime gradient, E), alebo pôsobením na elektrokinetický potenciál o ktorom vieme, že 
silno závisí od pH 
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Elektrokinetická remediácia HCB:  

• z praktických dôvodov sa nám viac oplatí pôsobiť na elektokinetický potenciál (EKP) 
úpravou pH; Keď pH pôdy presiahne určitú úroveň, ktorú označujeme tzv. bod nulového 
náboja (point of zero charge, PZC) ďalšie zvyšovanie pH spôsobí, že EKP bude záporný, 
pričom jeho hodnota bude ďalej klesať so zvyšujúcim sa pH čo sa prejaví elektrokinetickým 
tokom smerom ku katóde; naopak ak by sme pH znížili pod PZC elektrokinetický tok by 
smeroval od katódy k anóde; ak je cieľom EK remediácie desorpcia a mobilizácia 
rozpustených látok s kladným nábojom, je vhodné aplikovať prvú variantu, t.j. udržiavať pH 
mierne nad úrovňou PZC 

• ukázalo sa, že aplikácia konkrétneho cyklodextrínu (metyl-β-cyklodextrín) v kombinácii s 
etanolom a následná elektrokinetická remediácia mala za následok významnú mobilizáciu 
HCB 

• výhodou EK postupov je, že môžu vyvolať transport rozpustených látok v rámci podložia 
ktoré má nízku hydraulickú vodivosť; je možné ju napr. využiť za účelom prenosu 
chemikálií do miesta v podloží kde majú zreagovať s kontaminantom; takým to spôsobom 
boli do podložia aplikované FeII+ a H2O2 (pridané v mieste osadenia anódy  
transportované ku katóde prostredníctvom EK migrácie) aby sa uplatnil zmienený Fetonov 
oxidačný proces 
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