
Sanačné technológie 
(všeobecný úvod) 

 
• súbor opatrení, ktoré je potrebné vykonať za účelom nápravy 

negatívnych zmien v (prírodnom) prostredí 

• v typickom prípade ide o technologické postupy, ktorých 

cieľom je dekontaminácia nejakej zložky ŽP (najmä pôdy, vody)  

• môže ísť tiež metódy biologickej sterilizácie pôdy alebo vody 

(likvidácia patogénov), ale aj fyzikálne inžinierske opatrenia 

ktoré sa realizujú napr. za účelom stabilizácie svahov proti 

zosuvom 



Sanačné technológie (náplň predmetu a súvisiace témy) 

Hodnotenie miery, rozsahu, významnosti nepriaznivého stavu v ŽP. Pojem 
environmentálnej záťaže. Kritériá aplikácie konkrétnej sanačnej metódy. 
Dôležité fyzikálne a chemické vlastnosti rizikových látok. Parametre pôd vo 
vzťahu k jej sanácii, resp. dekontaminácii. Povaha interakcie rizikovej látky 
a pôdnej matrice. Osud rizikových látok v podpovrchovom prostredí. Možné 
scenáre vývoja nepriaznivého stavu, resp. kontaminácie. Rozdelenia sanačných 
metód: in-situ, ex-situ, chemické, fyzikálne, biologické, kombinované, 
štandardné, experimentálne. Metódy založené na intenzifikácii prirodzených 
samočistiacich procesov (obrábanie, fytosanácia, kompostovanie, bioventing, 
bioreaktory). Základné extrakčné a separačné sanačné postupy (extrakcia 
plynnej, kvapalnej frakcie z pôdnej matrice, viac fázová extrakcia, vymývanie). 
Metódy imobilizácie a stabilizácie rizikových látok (vitrifikácia, solidifikácia, 
inkapsulácia, prekrytie). Termické sanačné metódy (termická desorpcia, 
termická extrakcia pár, spaľovanie, pyrolýza). Elektrochemické sanačné metódy 
(elektrokinetická sanácia, oxidácia a redukcia rizikových látok). Vybrané 
metódy fyzikálnej sanácie pôd (geotechnická a mechanická stabilizácia pôdneho 
telesa, odvodňovanie pôd). 
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• články 

• internet 

• prezentácie (asi budú stačiť :-) 



Sanačné technológie (náplň predmetu – na čo sa zameriame) 

• procesy ktoré sa pri dekontamináciách uplatňujú  

 

• faktory a vlastnosti prostredia in-situ, ktoré je potrebné brať do úvahy, 
keďže efektívnosť a vykonateľnosť konkrétnej metódy vo významnej miere 
ovplyvňujú 

 

 



Sanačné technológie 

metódy separácie látok uplatňované vo väčšom meradle - t.j. v terénnych 
podmienkach, resp. v podmienkach neriadených skládok odpadov, lokalít s 
výskytom kontaminácie podzemných vôd, pôd, geol. podložia v princípe 
vychádzajú z laboratórnych separačných postupov 

 

techniky sanácie alebo dekontaminácie vody, pôdy, vzduchu, geologického 
podložia spočívajú v uplatnení nejakej formy separácie a/alebo transformácie 
látok (hmoty) 

 

cieľom je: 

• fyzikálne látky od seba navzájom oddeliť a/alebo  

• prostredníctvom chem. reakcií, prípadne za účasti mikroorganizmov látky 
transformovať  na menej toxické (resp. netoxické) produkty 

 



Sanačné technológie 

Čiastkové procesy uplatňujúce sa pri dekontaminačných a sanačných 
postupoch a technikách, napr.: 

• sedimentácia a centrifugovanie (odstreďovanie)  

• kryštalizácia  

• sorpcia  

• zrážanie 

• extrakcia  

• flotácia  

• iónová výmena 

• membránové procesy (filtrácia) 

 



Sedimentácia, centrifugovanie, odstreďovanie 

mechanický proces, pri ktorom sa pôsobením gravitačnej, alebo odstredivej sily 
dosiahne separácia zložiek zmesi (napr. suspenzie) na základe ich hustoty alebo 
relatívnej veľkosti 

Pri odstreďovaní suspenzií kvapalina/pevná fáza je dôležitým faktorom, či 
budú častice s rôznou hustotou a veľkosťou od seba oddelené (dispergované, 
t.j. netvoria agregáty) alebo naopak budú prítomné vo forme zhlukov 

Cieľom odstreďovania môže byť odvodnenie (podobne ako v práčke), alebo 
spomínaná separácia častíc s rôznou veľkosťou, resp. hustotou 

 



Sedimentácia v odstredivom poli (suspenzia pevných častíc vo vode) 

x0 iniciálna, x1 finálna pozícia častice, d (veľkosť) priemer častice, ω uhlová 
rýchlosť (rad.s-1) = 2π RPM/60, η viskozita média – vody (poise = g.cm-1.s-1), x 
vzdialenosť od osi rotácie k častici, ρP ρM hustota častice (P) a hustota média 
(M) 

rýchlosť sedimentácie častice 

 

 

čas potrebný na to, aby častica (s určitou veľkosťou a hustotou) bola 
premiestnená o určitú vzdialenosť 



Sedimentácia v odstredivom poli (suspenzia pevných častíc vo vode) 

graf. znázornenie  

času potrebného na  

sedimentáciu častice  

pri 15 000 rpm: 

napr. 

2,65 g.cm-3 a 0,2 µm  3,77 hod. 

  1,4 g.cm-3 a 0,2 µm  15,56 hod. 

2,65 g.cm-3 a 0,1 µm  15,09 hod. 

  1,4 g.cm-3 a 0,1 µm  62,23 hod. 

 

 



Flotácia 

• separácia (menších) hydrofóbnych častíc z vodnej suspenzie na základe 
kolízie, resp. ich zachytenia do bublín (najčastejšie) vzduchu prípadne iného 
plynného média. 

• v typickom prípade bubliny vynášajú hydrofóbne častice na hladinu odkiaľ 
sú zberané  

• hydrofilná frakcia sa v závislosti od jej hustoty buď akumuluje na dne, alebo 
ostáva dispergovaná vo vznose (prípadne sa môže rozpúšťať)  

• celá suspenzia je kontinuálne premiešavaná 

• pred samotnou flotáciou je materiál väčšinou drvený, pričom po nej môže 
nasledovať ďalšia úprava odseparovaných zmesí pomocou napr. lúhovania, 
iónovej výmeny, elektrolýzy a/alebo tavenia 

• hlavné oblasti uplatnenia: úprava rúd a (aj) odpadových zemín (háld), 
odfarbovanie použitého papiera, separácia plastov z tuhého odpadu, 
separácia olejov (v dipergovanej forme) z vôd, čistenie vôd (vo 
všeobecnosti) 



Iónová výmena 

• môže prebiehať napr. medzi dvoma elektrolytmi, alebo medzi elektrolytom a 
komplexotvornou látkou, prípadne medzi elektrolytom a funkčným 
povrchom pevných častíc  

• výmenné reakcie iónov pozorovali ľudia už v staroveku ale presnejšie boli 
opísané až v 19-stom storočí  

• kým spočiatku boli známe najmä anorganické iónomeniče (napr. zeolity) v 
posledných dvoch desaťročiach nachádzajú uplatnenie aj organické 
polyméry - gély, živice  

• pri čistení vôd ide o to aby ióny toxických prvkov (napr. Cu, Pb, Cd) boli 
nahradené menej toxickými (Na, K); okrem environmentálneho 
inžinierstva majú široké uplatnenie aj v iných oblastiach (farmácia, 
medicína, potravinárstvo, metalurgia) 

• dôležitým aspektom iónovej výmeny je samozrejme vratnosť 
(reverzibilita) reakcií (v praktických situáciách sa môžeme stretnúť aj z 
nevratnými reakciami) 

•                  M-AC
+ + BS

+  M-BC
+ + AS

+ 

 



Membránové procesy 

• zvykne sa rozlišovať viacero postupov, ktorých spoločnou črtou je použitie 
membrány so selektívnou priepustnosťou, pričom kritériom selektivity je 
v typickom prípade veľkosť častice;  

• techniky MS sa stali pomerne výnosným biznisom nakoľko významný podiel 
aplikácii spadá do medicíny (napr. ročný zisk súvisiaci s použitím/predajom 
prístrojov na dialýzu a umelé okysličovanie krvi predstavuje iba v USA 2 
mld. USD).  

• z environmentálneho hľadiska je významná napr. reverzná osmóza, ktorou 
sa „odsoľujú“ vodné roztoky (znižovanie celkovej mineralizácie) a ktorá sa 
používa napr. pri „výrobe“ pitnej/úžitkovej vody z morskej vody. 



Veľkosť častíc, koloidov  

a rozpustených látok 



Namiesto veľkosti sa u veľmi malých „častíc“  (<1 nm)  

často uvádza ich hmotnosť (v daltonoch);  

experimentálne sa zistilo, že hmotnosť a rel. veľkosť sú  

pozitívnej korelácii,  čo môže byť využité pri prevode  

z hmotnosti (dalt) na veľkosť (Å)  

 

log (Å) = -0.0985 + 0.4459*log(molecular weight in daltons) 



Vybrané poznatky o 

dekontaminácii vôd 

Degradácia organického znečistenia 



Aeróbny aktivovaný kal 

• komunita mikroorganizmov ktorá v aeróbnych podmienkach odbúra 
organický substrát (znečistenie), pričom v optimálnom prípade vzniká 
biomasa (mikroorganizmov), CO2, voda a minerálne látky 

• postupne ako proces prebieha biomasa MO rastie a následne v podobe 
vločiek vypadáva z roztoku sa sedimentuje ku dnu  

• ide o zmes baktérií, kvasiniek, húb, prvokov a ďalších bezstavovcov, napr. 
rotifera (vírniky) 



Aeróbny aktivovaný kal (degradácia Corg) 

V rámci reakcií prebiehajúcich v aktivovanom kale možno vymedziť niekoľko 
krokov/javov: 

•   sorpcia rozpustených, koloidných a suspendovaných organických látok na, 
resp. do vločiek kalu 

•   biodegradácia (oxidácia) org. látok 

 

organická hmota + O2 + živiny   

 

   CO2 + NH3 + C5H7NO2 (biomasa mikroorganizmov) 

 
pri aeróbnom odbúravaní je približne ½ Corg asimilovaná organizmami 
pričom druhá ½ odchádza vo forme CO2 

• jednotlivé organizmy AK sa môžu požierať navzájom, napr. baktérie sú 
konzumované prvokmi 

• aktívne sú tiež nitrifikačné organizmy  oxidácia amoniaku na dusitan a 
následne dusičnan 



Aeróbny aktivovaný kal (degradácia N) 

Amonizácia, nitrifikácia/denitrifikácia, anammox 

Amonizácia – premena org. N na minerálnu formu NH3, resp. NH4
+ 

prostredníctvom hydrolýzy aminokyselín 

Nitrifikácia – konverzia NH4
+ na dusitany a dusičnany dvoma rodmi 

chemolitotrofných baktérií Nitrosomonas a Nitrobacter 

 

 

 

 

 

Uvoľnená energia sa spotrebúva na tvorbu biomasy 



Aeróbny aktivovaný kal (degradácia N) 

Amonizácia, nitrifikácia/denitrifikácia, anammox 

Nitrifikácia – pre jej priebeh je potrebná dostatočná koncentrácia kyslíka a 
neutrálne až mierne alkalické pH 

Približne 8.64 mg HCO3
− a 4.3 mg O2 je potrebných na to aby bol 1 mg NH4

+ 
oxidovaný na NO3

- 

Aj teplota môže obmedzovať nitrif. , priaznivý je interval 5 až 40 °C  

Len malá časť N je pri nitrifikácii zabudovaná do biomasy  

Ak je koncentrácia NH4
+ priveľká prejavuje sa jeho toxicita  proces 

neprebieha (alebo môže začať prebiehať až po uplynutí dlhšieho času cca. 
mesiac; mikrobiálne spoločenstvo potrebuje určitý čas na adaptáciu) 

 

 

 

 

 



(An)aeróbny aktivovaný kal (degradácia N) 

Amonizácia, nitrifikácia/denitrifikácia, anammox 

Denitrifikácia – je realizovaná heterotrofnými organizmami  je potrebná 
prítomnosť org. hmoty  

 

 

 

 

Denitrifikáciu vykonáva pomerne široké spektrum baktérií : Pseudomonas, 
Alcaligenes, Acinetobacter, Hyphomicrobium, Thiobacillus, Lactobacillus a 
Spirillu 

ide o skupinu org. ktoré sú primárne anaeróbne (a fakultatívne aeróbne) 

Čo sa týka T a pH tak potrebné podmienky sú podobné ako v prípade nitrif.; 
akurát s tým rozdielom, že koncentrácia rozpusteného O2 by mala byť < 0,5 
mg/l 



Aeróbny aktivovaný kal (degradácia Corga N) 

Odbúravanie a transformácie Corg a N sú spolu po biochemickej stránke 
vzájomne previazané 

Dôležitým parametrom je hodnota C/N v počiatočnej vode ktorá vstupuje do 
procesu čistenia ak je vyšší obsah N je potrebné pridať Corg 

 

Anammox 

reakcia dusitanov s amoniakálnymi iónmi za vzniku N2, zatiaľ ide menej 
preskúmaný proces, ale javí sa byť nenákladnou alternatívou ku klasickej 
denitrifikácii 



Anaeróbne procesy (čistenia vôd) 

Používajú sa pri znečistení xenobiotickým org. látkami; napr. 
halogénovanými uhľovodíkmi, alebo pri vodách z vysokým obsahom 
organického znečistenia  

(o tom inokedy...) 


