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Sanácia podložia areálu kontaminovaného ropnými látkami:  

KONŠTRUKCIA BARIÉRY SO SORPČNÝM BIOREAKTOROM  

Podložie areálu je výrazne kontaminované dechtom a aromatickými látkami PAK, BTEX. Niekoľko krát 

do roka sa odčerpávajú/pumpujú z podložia z hĺbky 8 metrov. Prieskumy naznačujú, že miera 

kontaminácie sa za cca. 80 rokov takmer nezmenila. Prirodzené odbúravanie takmer neprebieha. 

Kontaminácia je sústredená najmä v kvartérnych sedimentoch podložia. Následkom pohybu 

podzemných vôd sa kontaminácia rozšírila do priľahlých oblastí. Do úvahy prichádzali štyri rôzne 

spôsoby riešenia problému: 

1. Zamedziť pohybu kontaminovaných podzemných vôd vybudovaním izolačnej vrstvy, ktorá by 

lemovala pôdorys oblasti, ktorá vykazuje najväčšiu mieru kontaminácie. Takýto krok by však mal za 

následok postupný vzostup hladiny podz. vody v dotknutej oblasti, ktorú by bolo potrebné 

odčerpávať a následne čistiť, či už na mieste, alebo voziť (napr. v cisternách) na miesto kde by sa 

čistila. Problematické a drahé riešenie.  

2. Zbieranie olejovitých dechtov z povrchu zvodnenej vrstvy. To by mohlo trvať desaťročia, a navyše 

by sa pritom odstraňovala aj tak iba mobilná frakcia a nie celkové  znečistenie. 

3. Treťou možnosťou by mohlo byť kompletné vybagrovanie kontaminovaného podložia, čo by bolo 

asi najdrahšie zo všetkých alternatív, ktoré prichádzajú do úvahy. 

4. Vybudovanie pasívnej nepriepustnej steny pod povrchom, ktorá usmerní pohyb podzemných vôd 

smerom k biosorpčným reaktorom umiestneným v dvoch miestach.  

Týmto spôsobom sa vyhneme komplikovanému a nákladnému odčerpávaniu zmesí kontaminantov. 

Po odskúšaní menších reaktorov v laboratóriu konštrukčné práce začali v septembri 2006. Steny 

"lievika" sa začali hĺbiť - budovať 32 m symetricky po okrajoch miesta, kde mal byť umiestnený jeden 

z reaktorov. Nasledovalo navŕtanie dier do hĺbky 8 m. Do vyvŕtaných dier bola napumpovaná 

suspenzia bentonitu, cementu a vody. Z tejto zmesi bola vyhotovená stena lemujúca časť 

kontaminovaného územia, lievik aj brána do reaktora. V novembri 2006 bola už stena lievika 

postavená, pričom siahala do hĺbky 8 m pod povrchom. Tiež bola vyhĺbená jama pre umiestnenie 

reaktora. V januári 2007 boli doručené a nainštalované komponenty reaktora. Základná štruktúra 

reaktora bola postavená v marci, pričom v tejto etape bola viditeľná už iba jeho strecha. Reaktor sa 

skladá s prístupnej operačnej miestnosti a komôr. Najdôležitejšími komponentmi reaktora sú pritom 

špeciálne rošty (baffle plate thickener), vodná nádrž, komory vyplnené štrkom a filtre s aktívnym 

uhlím. Reaktor je navrhnutý takým spôsobom, aby bola hladina podzemnej vody vyššie v porovnaní s 

hladinou vody na výstupe reaktora. To zaisťuje pohyb vôd do reaktora bez nutnosti vynaloženia 

dodatočnej energie. Pred vstupom do reaktora z kontaminovanej strany je štrkový filter. Za ním sa 

nachádza ďalší (bridge slot) jemnejší filter, ktorý zamedzuje vstupu štrkových častí do vodnej časti. Z 

nej môže voda voľne prúdiť do reaktora. Prvou zástavkou je sedimentačná časť, kde je (dodatočný) 

kyslík pumpovaný do vody. Následkom toho začne železo vypadávať (vyzrážavať) z roztoku 



podzemnej vody a sedimentovať, čo slúži ako prevencia, aby v ďalšej fáze neupchalo Fe póry, alebo 

iné súčasti reaktora. Po pomalej sedimentácii Fe prichádza na rad použitie čepiel, ktoré sa umiestnia 

do rôznych výšok, čim vlastne skrátia dráhu (ktorú musí prejsť sedimentujúca častica). Ďalšou 

zastávkou pre čistiacu sa podzemnú vodu je komora s vodou č. 2. V nej sú do vody pridané (a 

rovnomerne rozptýlené) aditíva potrebné na degradáciu kontaminantov. To by nebolo možné 

realizovať v nasledovnej komore vyplnenej štrkom. Pridané látky sú vlastne: peroxid vodíka, 

dusičnany a fosfáty. Pokiaľ ide o komoru vyplnenú štrkom, tak na povrchu jeho častíc žijú (rastú) 

baktérie. Kyslík a pridané živiny (nitráty, fosforečnany) baktérie využívajú pri degradácii 

kontaminantov. Fosforečnan urýchľuje rast baktérií a tým urýchľuje degradáciu kontaminantov, 

ktorej koncovými produktmi sú CO2 a voda. Nakoľko koncentrácia kontaminantov na vstupe je príliš 

vysoká (a rozpustnosť kyslíka má svoje limity) sú potrebné až tri takéto komory. Malá časť 

kontaminantov ktorá sa neodbúra, je zachytená použitím aktívneho uhlia v poslednej časti reaktora. 

Reaktor tak opúšťa relatívne čistá voda. Celkovo opísaný “lievikový“ systém s reaktorom je približne 

70m široký, pričom zachytí okolo 20% objemu prúdiacich podzemných vôd. Po jeho rozšírení a 

dostavaní môže byť jeho čistiaca účinnosť ešte vyššia.   


