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Anotace 
 

Tato diplomová práce se zabývá odstraněním polutantů ze slévárenského písku 

v laboratorních podmínkách. U daného vzorku byla provedena biodegradace 

prostřednictvím bakteriální kultury Pseudomonas putida, bakteriální kultury Rhodococcus 

sp. a směsné kultury těchto dvou bakterií. Sledovanými polutanty při dekontaminaci 

slévárenského písku byly nepolární extrahovatelné látky a polycyklické aromatické 

uhlovodíky. Tyto látky byly podrobně charakterizovány, popsány metody jejich stanovení a 

vlivy na lidské zdraví. Součástí práce je přehled jednotlivých ex – situ a in – situ metod 

vedoucích k degradaci polutantů v životním prostředí, následuje jejich popis a soubor 

optimálních podmínek. V závěru práce je obsaženo zhodnocení procesu biodegradace 

v podobě grafu a tabulek.   

 
Klíčová slova: biodegradace, slévárenský písek, NEL C10 – C40, PAU, Pseudomonas putida, 

Rhodococcus sp. 

 
 
 
Abstract 
 

This thesis deals with the removal of pollutants from the foundry sand in laboratory 

conditions. Biodegradation by Pseudomonas putida bacterial cultures, bacterial cultures of 

Rhodococcus sp. and mixed cultures of these two bacteria was applied for the given 

sample. Subscribed pollutants for decontamination of foundry sands were nonpolar 

extractable substances and polycyclic aromatic hydrocarbon. These substanties were 

characterized in detail, their methods of determination and effects on human health were  

described. The thesis contains a review of the ex - situ and in - situ methods leading to the 

degradation of environmental pollutants, which is followed by their descriptions and set of 

optimal conditions. An evaluation of the biodegradation process in the form of graphs and 

tables is included at the end of the thesis. 

 
Keywords: biodegradation, foundry sand, NES C10 – C40, PAH, Pseudomonas putida, 

Rhodococcus sp. 

 



Seznam zkratek  
 
 

ŽP – životní prostředí 

EU – Evropská unie 

BTEX – benzen - toluen - ethylbenzen – xylen 

PCB – polychlorované bifenyly 

MTBE – methyl-terc-butylether 

VOC – volatile organic compounds (těkavé organické látky) 

SVOC – semi volatile organic compounds (semi těkavé organické látky)  

TNT – trinitrotoluen 

HMX – oktogen (cyklotetramethylentetranitramin) 

PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky 

NEL – nepolární extrahovatelné látky 

ČR – Česká republika 

n. d. – not detected (pod mezi stanovitelnosti) 

UV – ultrafialové záření 

IČ – infračervené záření 

R – Rhodococcus sp. 

PP – Pseudomonas putida 

PP + R – Pseudomonas putida + Rhodococcus sp. 
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1. Úvod a cíl práce 
 

Vlivem antropogenní činnosti, která využívá stále větší množství škodlivých látek 

v průmyslových oblastech, dochází k znečišťování všech složek životního prostředí. 

Jedním takovým odvětvím je i slévárenská výroba doprovázená vznikem vedlejších 

produktů, jako jsou emise, kontaminované vody nebo tuhý odpad. Slévárenský písek, 

z něhož se vyrábí formovací směsi, patří mezi hlavní tuhé odpady ve slévárenském 

průmyslu a objemově tvoří největší část.    Odlévání do pískových forem je univerzální 

způsob, kterým se získávají odlitky v nejrůznějších odvětvích od několika kilogramů po 

několik tun. Jako původ znečištění se považují především organická pojiva. Recyklace 

takto znečištěného materiálu je velmi složitá a ekonomicky náročná.  

Jednou z možností dekontaminace takového znečištění je využití metod biodegrace. 

Jedná se rozklad substrátu prostřednictvím mikroorganismů, čímž dochází k regeneraci 

uhlíku a mineralizaci organických látek. Biodegradace je nevratný děj způsobený 

enzymatickou činností vedoucí buď k úplnému rozkladu látky, nebo k transformaci, při 

které může dojít k aktivaci nebo detoxikaci kontaminantu. Biodegradace je považována za 

ekonomicky a ekologicky přijatelné řešení při odstraňování polutantu. Výběr 

biodegradační technologie závisí především na kontaminantu a dekontaminovaném médiu. 

Kontaminanty přítomné ve slévárenském písku jsou nepolární extrahovatelné látky, 

dříve označované jako ropné látky či minerální oleje. Chemicky představují alifatické a 

aromatické uhlovodíky, které se vyznačují odlišnými vlastnostmi a hlavně odlišnou 

biodegradovatelností. Slévárenský písek obsahuje také polycyklické aromatické látky. 

Obsahují minimálně dvě benzenové jádra a vznikají převážně při nedokonalém spalování. 

Tyto sloučeniny mají různě silné mutagenní a karcinogenní vlastnosti, což představuje 

zdravotní a přírodní rizika. 

Cílem této diplomové práce je laboratorní odstranění daných polutantů ze vzorku 

slévárenského písku. Konkrétně se zaměřením na nepolární extrahovatelné látky a 

polycyklické aromatické uhlovodíky. K biodegradaci těchto polutantů v daném vzorku 

byla využita čistá kultura bakterie Pseudomonas putida, čistá kultura bakterie 

Rhodococcus sp. a směsná kultura těchto bakterií. Součástí je bližší charakteristika 

zvolených bakterií, jejich význam a funkce, dále charakteristika slévárenského písku a 

souhrn biodegradačních metod. Na základě získaných informací a organických analýz 

následuje zhodnocení výsledků. 
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2. Slévárenský písek  
 
2. 1 Charakteristika a užití slévárenských písků 
 

Slévárenské písky jsou zrnité, světle zbarvené horniny s vysokým obsahem SiO2, 

využívající se jako surovina pro slévárenský průmysl a nejrůznější použití má i v dalších 

oborech. Jsou přímo nebo po úpravě vhodné k výrobě slévárenských forem a jader. 

Hlavními požadavky na tyto písky jsou dostatečná žáruvzdornost, pevnost, kdy závisí na 

kvalitě a kvantitě vazné složky a vhodná zrnitost (velikost středního zrna a pravidelnost 

zrnění). [1] 

Slévárenské písky se pro formování používají ve směsích s bentonity, vodním 

sklem. Po průchodu žárovým procesem se jejich vlastnosti mění do té míry, že je nelze ve 

větším měřítku opakovaně užít. V řadě zemí i v ČR se provádí výzkum s cílem zvýšit podíl 

recyklovaného písku v nových směsích. [1, 3] 

Slévárny produkují své hotové výrobky litím tekutého kovu do připravované formy. 

Celý proces je možno rozdělit na přípravu tekutého kovu, přípravu forem, vlastní lití a 

úpravu odlitků. [2] 

Ve slévárnách je hlavním tuhým odpadem použitý slévárenský písek, který je často 

znečištěný organickými pojivy. Regenerace těchto písků je složitá, nákladná, ale 

z ekologického a hygienického hlediska velice důležitá. [2] 

 

Chemické složení slévárenských písků určené pomocí difrakce [3]: 

• SiO2 78,9 % 

• Fe2O3 1,3 % 

• Al2O3 1,8 % 

• Montmorilonitický jíl 9 % 

• Mleté vysoce kvalitní uhlí 4 % 

• Organické látky + vlhkost 5 %  

 
Použití ve slévárenství [4]: 

• při výrobě formovacích směsí a jader na odlévání odlitků z šedé litiny, tak i odlitků 

neželezných kovů a jejich slitin,  

• při odlévání metodou „ztracené formy“.  
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V závislosti od granulometrie je možné jejich další využití [4]:  

• jako přísada při výrobě bílého cementu,  

• při výrobě umělých mramorů a dlažeb na bázi polyesterových živic,  

• při výrobě lepících a spárovacích hmot pro dlažbu a obklady,  

• při výrobě epoxidových litých podlah,  

• při výrobě zateplovacích obkladových prvků,  

• při výrobě uměleckých sochařských prací,  

• jako posyp při výrobě střešních krytin,  

• na povrchovou úpravu asfaltových pásů,  

• jako třecí materiál pro brzdové systémy lokomotiv,  

• hrubější frakce pro filtrační účely.  

 

Charakteristické chemické a fyzikální vlastnosti slévárenského písku jsou uvedené 

v tabulce 1.  

Tabulka 1 Chemické a fyzikální vlastnosti slévárenského písku [4, 9] 
SiO2  96,00 - 97,00 % 
Al2O3 1,50 - 2,50 % 
Fe2O3 0,07 - 0,25 % 
TiO2  0,017 - 0,04 % 
CaO + MgO 0,15 - 0,60 % 
Na2O 0,15 - 0,35 % 
K2O 0,60 - 0,90 % 
P2O5 0,01 - 0,02 % 
MnO 0,003 - 0,01 % 
S 0,01 % 
Ztráta žíháním 0,20 - 0,30 % 
Vlhkost: nesušené / sušené max. 8 % / max. 0,2 % 
Sypací hmotnost ~ 1500 kg/m3 
Tvrdost 7 
pH 6 – 8 
Tvar zrna zakulacený 
Povrch zrna hladký 
Sypací úhel 30 – 35° 
Bod tání 1780 °C 
Hustota 2,65 mg/l 
Spékavost 1560 °C 
vlhkost v mokrém stavu 8,0 max. % 
vlhkost v sušeném stavu 0,2 max. % 
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2. 2 Těžba  
 

Ložiska slévárenských písků jsou v ČR těžena povrchově. Doprovázejí jednak na 

všech ložiscích sklářské písky a kromě toho se vyskytují samostatně v dalších oblastech 

české křídové pánve. [1] 

Při těžbě slévárenských písků společnosti Sklopísek Střeleč, a. s., bylo nejvíce 

dbáno na maximální využití kvalitativních poměrů. Těžba se také zaměřila na důkladné 

ukládání skrývkových ploch na vnitřní výsypku. Došlo k dotvoření rozpracovaných etáží a 

byla zabezpečena stabilita jednotlivých stupňů. Průzkumná činnost poruchového pásma 

Skaříšovského zlomu byla roku 2010 doplněna o další monitoring. [5] 

V roce 2010 byly těžební práce zaměřeny na výhody selektivní těžby, společnost 

tak mohla využít všechny druhy sklářských i slévárenských písků s minimálními ztrátami. 

Postup skrývkových poloh pokračoval v souvislém odkrývání jednotlivých skrývkových 

etáží. [5] 

Detailní znalost průběhu zlomu je důležitým faktorem pro dodržování zásad báňské 

technologie a ochrany zdraví při provádění těžby slévárenských písků v ložisku. [5] 

 
 
2. 2. 1 Těžba v České republice 
 
 

Jak už bylo řečeno, ložiska slévárenských písků doprovázejí jednak na všech 

ložiscích sklářské písky (méně kvalitní surovina), dále se vyskytují samostatně v dalších 

oblastech české křídové pánve (cenomanské pískovce orlicko-žďárské oblasti, často 

glaukonitické - přirozené písky). Menší význam mají eolické písky (Polabí 

a Dolnomoravský úval) a písky pliocénních sedimentů Chebské pánve, místní význam mají 

písky fluviální (Lžín), glacigenní (Palhanec) a další. Mimo to se ve slévárenství užívá 

i písků vznikajících jako odpad při plavení kaolinů (Krásný Dvůr). [6] 

Příkladem, kdy se na území chráněné oblasti vyskytují ložiska slévárenských písků, 

je např. CHKO Český ráj, v jehož bezprostřední blízkosti se nalézají těžená ložiska Střeleč 

a Mladějov. Hrozí zde ovlivnění režimu podzemních vod při zahlubování těžebny. I přes 

tyto problémy představují tato ložiska dlouhodobě perspektivní a nenahraditelné zdroje 

sklářských a slévárenských písků vysoce převyšující krajský, ne-li celorepublikový 

význam. Dalším případem, kdy se ložisko nalézá v CHKO, jsou Rudice v Moravském 
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krasu; zde se netěží ani se nepředpokládá, že by zde byla někdy v budoucnu těžba 

povolena. V oblastech Provodína a Krásného Dvora u Podbořan, kde se těží slévárenské 

písky, se naopak uvažuje o zřízení chráněné krajinné oblasti. Těžba by zde však zůstala 

zachována. Pokud byl v oblasti již dříve stanoven dobývací prostor a následně teprve 

zřízena CHKO, zpravidla pokračuje těžba i nadále. [1] Na obrázku 1 jsou znázorněná 

evidovaná ložiska v České republice. 

 

Ložiska slévárenských písků [7]: 

• Ložiska v okolí Provodína a Střelče. 

• Třetí nejvýznamnější oblastí je orlicko-žďárská faciální oblast české křídové pánve. 

Surovina je tvořena slabě zpevněnými cenomanskými křemennými nebo 

glaukonitickými pískovci (tzv. přirozenými písky). Těžba je soustředěna v okolí 

Blanska, Voděrad a Svitav.  

• O glacigenní písky severní Moravy (Palhanec-Vávrovice, Polanka nad Odrou), 

eolické písky v Polabí (Zvěřínek, Kluk) a jižní Moravy (Bzenec, Strážnice, 

Břeclav), fluviální terasové písky středních (Tetín, Srbsko, vytěžené Kobylisy-

Dolní Chabry), jižních (Lžín) a západních Čech (Kyšice) není v současnosti zájem 

z důvodů nízké kvality, náročné úpravy suroviny a dostatku kvalitnější suroviny 

z jiných zdrojů. Totéž platí o píscích karpatských neogenních pánví (Nový 

Šaldorf). 

• Lokální význam mají písky pliocénních sedimentů Chebské pánve (Velký Luh).  

• Mimo to se ve slévárenství někdy užívá i písků, vznikajících jako odpad při plavení 

kaolinů (např. Krásný Dvůr). 

 
Obrázek 1: Evidovaná ložiska v ČR [7] 



Bc. Anna Štědroňová: Laboratorní biodegradace slévárenských písků 
 

   2012                                                                                                                                      6

Písky slévárenské: 

1 Blansko 1 – Jezírka  10 Voděrady   19 Lomnička u Plesné 

2 Nýrov    11 Babolky   20 Mladějov v Čechách* 

3 Provodín *   12 Blansko 2 - Mošna  21 Načešice 

4 Rudice-Seč   13 Boskovice   22 Palhanec-Vávrovice 

5 Spešov-Dolní Lhota  14 Boskovice-Chrudichromy 23 Polanka nad Odrou 

6 Srní 2 - Veselí *  15 Čejč-Hovorany  24 Rokytno-Bohumileč 

7 Střeleč *   16 Deštná-Dolní Smržov 25 Rudka - Kunštát 

8 Svitavy – Vendolí  17 Kluk-Mostkový Les 26 Srní - Okřešice * 

9 Velký Luh *   18 Kunštát-Zbraslavec 27 Zvěřínek-Polabí 

* ložiska sklářských a slévárenských písků 

 

Těžební organizace v ČR [7]: 

•   Provodínské písky a.s., Provodín            •  Jaroslav Sedláček -SEDOS, Drnovice 

•   Sklopísek Střeleč a.s., Mladějov                        •   KEMAT s.r.o., Skalná  

•   P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice •   SETRA s.r.o., Brno  

•  Moravské keramické závody a.s., Rájec – Jestřebí 

   
 

2. 2. 2 Těžba v zahraničí 

 
Světové statistiky zachycují jen těžbu písků pro průmyslové využití (výroba skla, 

slévárenství, abraziva, atd.). Údaje jsou zkresleny skutečností, že jsou k dispozici převážně 

jen pro průmyslově vyspělejší země. Těžba vzrůstala až do roku 1988 (119 mil. t). Poté 

nastal pokles spojený s hospodářskou recesí ve světě. V roce 1995 se objem těžby vrátil 

zpět na úroveň cca 120 mil. t. a od té doby opět zvolna klesá. Údaje o výši světové 

produkce jsou převzaty z Mineral Commodity Summaries. [7] 

 

Hlavní producenti [7]: 

USA  28,7 %  Rakousko 7,2 %  Španělsko 6,8 % 

Německo 8,9 %  Francie 6,8 %  Velká Británie 4,7 % 

Austrálie 4,7 % 
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2. 3 Formovací směs 
 

Podle původu rozeznáváme formovací materiály přirozené (přírodní), které se 

používají prakticky v takovém stavu, v jakém se nalézají v přírodě (s úpravou vlhkosti a 

zrnitosti), a formovací materiály syntetické, které se připravují uměle z jednotlivých 

složek. [11] 

 

2. 3. 1 Složení formovací směsi 
 

Ostřivo – zrnitý materiál tvořící objem směsi a skelet forem a jader; tato základní 

složka formovacích směsí představuje až 98 % objemu směsi. Nejčastěji používaným 

ostřivem je jakostní křemenný písek (SiO2), dodávaný v prané a tříděné formě. Při výrobě 

těžkých odlitků našel v českých slévárnách poměrně značné uplatnění chromit díky svému 

vyššímu ochlazovacímu účinku a žáruvzdornosti, jeho cena je však ve srovnání 

s křemenným pískem zhruba desetinásobně vyšší. V menší míře jsou používána i jiná 

ostřiva – zirkon, olivín, lupek, chrommagnezit, aj. [8,10]  

Pojivo - složka, která zpevňuje formu, k ostřivu je přidáváno v množství 1 – 10 % 

v závislosti na typu pojivového systému. [8] 

Voda - u jílovitých a anorganických pojiv. [10] 

Přísady - látky zlepšující vlastnosti směsi ze základních komponent, jako přísady na 

zlepšení rozpadavosti po odlití, zlepšení povrchové jakosti aj. [10] 

 

2. 3. 2 Druhy formovacích směsí  

Podle použitého pojiva se rozlišují formovací směsi čtyř generací [12]:  

• Směsi I. generace – využívají jílových, anorganických pojiv. Začaly se používat již 

v raném stadiu slévárenství jako přirozené formovací písky. 

• Směsi II. generace snížily fyzickou námahu a hlukovou zátěž obsluhy. Začalo se 

hovořit o chemizaci slévárenské výroby. K přípravě směsi se používají anorganická i 

organická pojiva. Přes výhody jsou tyto směsi problematické v souvislosti se vznikem 

emisí a vzniklé odpadní písky jsou zařazeny jako nebezpečné odpady. 

• Směsi III. generace prakticky pracují bez pojiv, protože k výrobě formy využívají 

fyzikálních principů – magnetismus, vakuum, zmrazování. Z hlediska ochrany ŽP se 

jedná o bezodpadové technologie, ale dosud se používají jen pro určité typy odlitků. 
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• Směsi IV. generace využívají k pojení písku mikrobiologické procesy. Zatím jsou 

využívány jen ojediněle, ale z hlediska vývoje slévárenství se jeví jako velmi 

perspektivní. 

Podle původu se pojiva rozdělují na anorganická a organická. Toto rozdělení je 

znázorněno v tabulce 2. [12] 

Tabulka 2: Pojiva do formovacích směsí [12] 

 
Formovací směs s organickými pojivy 
 

Z organických pojiv se v minulosti nejvíce používaly oleje a sacharidy, dnes jsou to 

umělé pryskyřice. Dávají vysoké pevnosti po vysušení nebo vytvrzení směsi a mají velmi 

dobrou rozpadavost po odlití, a proto se používají hlavně jako jádrové směsi. [11] 

Furanové a fenolformaldehydové pryskyřice se používají pro výrobu celých forem. Při 

použití organických pryskyřic vzniká 30 – 40 % většinou toxických produktů ve formě 

plynů nebo pevných zbytků tepelné destrukce, značná část produktů destrukce zůstává 

v upotřebené „odpadní“ směsi. [8] 

 

Formovací směs s anorganickými pojivy 
 

Nejčastěji se používají jíly, méně často vodní sklo a cement. Podle struktury se 

rozlišují jíly [11]:  

• Kaolinitické – mají vysokou žáruvzdornost, ale poměrně malou vaznost. Při 

teplotách 500 až 600 °C dochází k jejich dehydroxylaci, odstranění chemicky vázané 

vody.  

Podle původu Druh pojiva Příklad 
 kaolinové jíly (kaolinit) 
 illytické jíly (glaukonit, limonit)  jílová 
 montmorillonitické jíly (bentonit) 
 zpevňování dehydratací nebo pomocí CO2 vodní sklo 
 (směsi s řízeným vytvrzováním, tzv. CT směsi) 

cement  (nevýhoda - dlouhá doba tuhnutí) 

anorganická 

sádra  (nevýhoda - malá prodyšnost) 
sacharidová  (glukopren, melasa, škrob, celulóza) 

oleje   
 fenolformaldehydové (novolaky, rezoly) 
 močovinoformaldehydové 

organická 
umělé pryskyřice 

 furanové 
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• Illitické – jsou hlavním pojivem přirozených formovacích písků. 

• Montmorillonitické – třívrstvé jílové materiály obsažené především v bentonitech. 

Jejich vlastnosti lze ještě zlepšit přídavkem sody (natrifikace).  

Nejpoužívanějším jílovým pojivem je bentonit (montmorillonitický jíl s obsahem 

montmorillonitu NaAl3MgSi8O20(OH)4), který díky svým schopnostem vázat vodu 

umožnil formování na-syrovo. Bentonitová směs je nejpoužívanější směsí pro výrobu 

forem v sériové výrobě – 60 až 70 % odlitků z litin a oceli do 400 kg je vyráběno do tohoto 

typu forem. [8] 

Pevnost formě dává chemická reakce pojiva s tvrdidlem buď přiváděným z vnějšku 

(CO2 proces), u směsí samotvrdnoucích jsou tvrdidlem především estery různé báze. 

Vzhledem k tomu, že se produkty vytvrzování alkalických silikátů (gel kyseliny křemičité) 

vyznačují vysokou adhezí (přilnavostí) ke křemennému zrnu, je jejich odstraňování 

obtížnější než u dále uváděných systémů s umělými pryskyřicemi. [11] 

Složení formovacích směsí s různými pojivy je uvedeno v tabulce 3. Nejčistší 

z těchto srovnávaných technologií vychází směs s anorganickým pojivem (alkalickým 

silikátem). Bentonitová směs (písek + bentonit + voda) je v zásadě velmi čistá a její použití 

nezpůsobuje žádné problémy s hygienou práce ani eventuálním druhotným zužitkováním 

směsi. Ve slévárnách litiny jsou však do těchto směsí přidávány uhlíkaté přísady na 

zlepšení povrchu odlitku. Při jejich tepelné destrukci dochází k vývinu některých 

škodlivých organických látek – odtud naměřený vyšší obsah fenolu, polycyklických 

aromatických uhlovodíků. [8] 

 
Tabulka 3: Složení použitých formovacích směsí s rozdílnými pojivy (mg/kg) [3, 8] 

Chemikálie Bentonitová směs Směs s organickým 
pojivem 

Směs s anorganickým 
pojivem 

Ba 35 - 118 2,4 – 5,5 n.d.  
Cr 1,7 – 13,5 1,2 – 7,2 <5 
Fe 2950 - 210000 640 - 1630 530 - 1700 
Zn 1,5 - 1450 1,6 - 49 <10 – 30,0 
Cd 0,03 – 6,7 0,01 – 0,03 0,02 
Pb 1,6 - 390 0,4 – 2,1 1,3 
Cu 4,7 – 5,0 2,7 – 4,4 <1,5 – 6,0 
Ni <2,5 – 20,0 0,3 – 8,5 2,5 – 8,3 
Mn 76 - 78 22 - 79 25 - 34 
As 0,2 – 2,1 0,2 – 1,8 <0,5 – 0,51 

Fenol 1,1 – 206,6 0,1 - 14 0,03 
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2. 3. 3 Mechanická úprava  
 

Přirozené slévárenské písky 
 

Většinou jsou to sypké úlomky křemene, obsahující až 50 % zrnitého pojiva, jejich 

využití je možné hned nebo někdy až po úpravě. Ale ani přirozený formovací písek nelze 

většinou používat bez úpravy a syntetické formovací směsi se připravují výhradně přímo 

ve slévárně. [11] 

Po dodávce z naleziště má slévárenský písek mnoho nedostatků a proto je nutno ho 

upravit dle [14]: - odlévaného kovu, 

    - způsobu formování. 

Při mechanické úpravě záleží na úpravě nového a vratného písku. Suroviny na 

výrobu formovacích směsí se navážejí do slévárny na sklad, kde se písek často suší. Sušení 

se provádí nejčastěji v bubnových sušárnách. [11] 

Nový přirozený písek se drtí, prosívá, suší a ochlazuje. Vratný písek je dopravován 

do úpravny od vytloukacích roštů, kde je vytloukán z forem. Dále je upravován 

odlučováním kovových částic, drcením a prosíváním. Nejdůležitější části úpravy 

formovací směsi jsou pak míchání čerstvého a vratného písku, přidání přísad, vlhčení a 

provzdušnění. [13] 

K mísení formovacích směsí se nejčastěji používá kolových mísičů 

s diskontinuálním mícháním na 500 až 1000 kg formovací směsi. Do těchto mísičů se 

nasypou suroviny a přísady. Dvě otáčející se kola a radlice mísí a prohnětávají směs asi 3 

až 5 minut. Otevřením dvířek se směs vysype na dopravní pás nebo do transportní bedny. 

Menší množství směsí (jádrové směsi) se připravují v lopatkových nebo ramenových 

mísičích. V poslední době se rozšiřují mísiče pracující nepřetržitě. Pro větší výkony je to 

buď několik kolových mísičů propojených za sebou, nebo mísič kyvadlový. Takto se 

připravují bentonitové formovací směsi. Pro směsi vytvrzované chemickými procesy 

(vodní sklo a organická pojiva) se používá žlabových mísičů se dvěma šneky nebo 

ramenových mísičů. Po odlití se na vytloukacích roštech oddělí z odlitků a z formovacích 

rámů písek, který se jako vratný písek dopravuje zpět do úpravny. [11] 

Použitý písek je po úpravě důležitou součástí modelové a výplňové směsi. Na 

model se pěchuje formovací směs (líc formy). Výplňová směs vyplňuje zbytek 

formovacího rámu. Obě směsi (formovací a vyplňovací) se liší pouze jakostí. Modelovací 
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směs je upravenou směsí části nového přirozeného slévárenského písku a části vratného 

písku [13]. Pro malé a nízké formy se používá jednotná směs. Dobrý slévárenský písek se 

získá, obalíme-li při úpravě každé zrnko pojivem, ale nesmí se zvýšit obsah prachu. [14] 

 

Syntetické slévárenské směsi  

 

Jsou připraveny z praných říčních písků, jako vedlejší produkt vzniklý při výrobě 

kaolínu. Vhodnými pojivy se pak nahrazují přírodní písky. [14] 

 

2. 4 Recyklace 
 

Slévárenská výroba je stejně jako v jiných průmyslových odvětvích doprovázena 

vznikem různých (většinou nežádoucích) vedlejších produktů – ať už to jsou emise, 

znečištěné vody, či tuhý odpad - které je nutno nějakým způsobem upravit, recyklovat, 

zužitkovat či likvidovat. [8] 

Hlavním tuhým odpadem je ve slévárnách použitý slévárenský písek, hlavní 

příčinou jejich menší využitelnosti je nejčastěji znečištění organickými sloučeninami, proto 

má regenerace těchto písků význam nejen z hlediska provozu sléváren, ale i z hlediska ŽP.  

[2, 15] 

Struktura odpadů vypadá následovně [8]: 

formovací materiál……………..………………..… 65 – 90 % 

vyzdívka pecí ……………………………………… 2 – 10 % 

struska z tavení .…………………………………… 1 – 7 % 

prach a kaly……………………...…………….…… 2 – 6 % 

ostatní odpady ……………………..………………. 1 – 5 % 

 
Použité formovací a jádrové směsi mají nejvyšší procentuální zastoupení, proto je 

jejich recyklace či zužitkování základní prioritou. Všechny použité směsi nejsou 

nebezpečným odpadem, ale problém je v tom, že je jich příliš mnoho. Připravovat 

formovací směs vždy z nových surovin a po použití je vyvážet na skládku je zcela 

neudržitelný stav, který je v současné době omezován i legislativně. [8] 

Směsi vytvrzované chemickou reakcí pojiva a tvrdidla nejsou tak jednoduchým 

způsobem recyklovatelné. Před jejich dalším použitím je nejprve třeba odstranit ze zrn 
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písku zbytky pojiva a produktů vytvrzování, které brání chemické reakci při použití 

nového pojiva, vysoká koncentrace pojiva navíc způsobuje nežádoucí nárůst vývinu plynů 

(plynové vady odlitků). [8] 

Regenerace slévárenských písků je poměrně složitá, nákladná, ale z hlediska 

ekologického a hygienického velmi důležitá. [2] 

Podle statistických údajů mezinárodní organizace WFO (World Foundryman 

Association) je při výrobě 1 tuny dobrých odlitků vyprodukována zhruba 1 tuna odpadních 

materiálů. Česká republika vyrábí ročně cca 500 000 tun odlitků, jedná se tedy o 

nezanedbatelná množství odpadních produktů. [8] 

Provozy pro regeneraci slévárenských písků bývají umístěny přímo v areálu 

slévárny. Použitá směs se dopravuje do akumulačního zásobníku, ze kterého je postupně 

dávkována do vlastní regenerační jednotky. Principem regenerace je směs zbavit prachu, 

pojivového systému a pevných částic, hlavně kovu (vměstky). Regenerovaný písek je 

znovu vracen do výrobního procesu pneumatickou dopravou. Odprašky z regenerace jsou 

zachycovány suchým filtrem, který je nedílnou součástí technologického zařízení 

regenerační jednotky. Pevné příměsi, které se dostaly do vratné směsi, jsou zachycené na 

sítech a jsou odloučeny. Jedná se např. o kovové vměstky a náhodné drobné úlomky dřeva 

z modelů. Kovové vměstky se vrací do kovové vsázky a ostatní nečistoty se likvidují 

společně s ostatními nezávadnými odpady. [1] 

Regenerace slévárenských písků se nejvíce vyplatí především v oblastech, kde 

nejsou žádná ložiska těchto písků, například v jižních a jihozápadních Čechách, což by 

jinak znamenalo zvýšené náklady na dopravu písků. Ekologický přínos jde v tomto případě 

ruku v ruce také s přínosem ekonomickým. [1] 

Slévárny byly v rámci privatizace postupně vyčleňovány z velkých strojírenských 

podniků a dnes většinou podnikají samostatně. Mnohé slévárny se úspěšně 

zmodernizovaly. Neexistují oficiální podklady o investicích do českých sléváren. Patrně 

nejvíce prostředků bylo vloženo do zlepšování životního prostředí, tj. snížení zátěže 

prachem v ovzduší, škodlivými látkami a odpady. Rozšířil se počet sléváren s regenerací a 

recyklací odpadních písků. [1] 
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Rozeznáváme v podstatě tři základní postupy regenerace [3, 8, 10]: 

 

Suchá regenerace 

Mechanická – zbytky pojiv na pískových zrnech jsou rozrušovány údery a třením 

(v současné době nejpoužívanější vibrační drtiče), uvolněné podíly a škodliviny jsou 

odsávány. Tato regenerace je vhodná pro směsi s organickými i anorganickými pojivy.  

Pneumatická – rozrušení obálek zrn v proudu stlačeného vzduchu vzájemným 

třením a otěrem o litinový talíř. 

 

Mokrá regenerace 

Zbylá pojiva jsou převedená do roztoku a následně odstraněná praním. Nejvíce se 

využívá u anorganických směsí (směsi s vodním sklem a také s jílovými směsmi). Voda 

rozpouští řadu solí ze směsí Na2CO3, CH3COONa a loužením se snižuje koncentrace Na-

iontů v regenerátu. Oproti suchému regenerátu v nové směsi je tak vyšší využití regenerátu 

o 25 – 55 %. V Evropě se tento typ regenerace pro řadu nevýhod téměř nevyskytuje. 

 

Tepelná regenerace 

Regenerát z tepelné regenerace se nejvíce blíží kvalitou novému písku a má lepší 

fyzikální vlastnosti z důvodu nižšího součinitele tepelné dilatace. Při tomto procesu je 

spalováno palivo v přebytku vzduchu při teplotách 450 – 900 °C. Jedná se o 

vysokoteplotní a nízkoteplotní regenerační jednotky. Součástí je intenzivní odsávání, 

vychlazení písků a neutralizace všech plynných zplodin, tím je zamezen únik exhalátů.   

Kromě nejdokonalejšího odstranění organických látek, při ztrátě žíháním nižší než 

0,1 %, je také podstatné snížení obsahu S a N2, písek je tepelně stabilizován, 

z regenerování směsi se vrací zpět do oběhu až 98 % spolehlivě regenerovaného písku, 

který může být použit pro přípravu nových směsí, beze změn vlastností. 
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3. Metody biodegradace 
 

3. 1 Pojem biodegradace 
 

Biodegradace je proces, při kterém dochází k odbourávání organické látky, 

působením biologických činitelů. Biodegradace provádějí zejména mikroorganismy 

vzhledem k jejich bohatšímu metabolismu ve srovnání s vyššími organismy. Tyto 

mikroorganismy přemění tuto látku pomocí metabolických nebo enzymatických procesů. 

Biologický rozklad se velmi liší, ale často je konečným produktem rozkladu oxid uhličitý, 

voda nebo metan. Organický materiál může být degradován aerobně nebo anaerobně. [16] 

Mikroorganismy tak rozkládají polutanty, které představují rizika pro životní 

prostředí a především pro lidské zdraví. Vzhledem ke své bezpečnosti se stala 

biodegradace uznávanou metodou na čištění znečištěné půdy, vody a vzduchu [17]. 

Biodegradační procesy obvykle zahrnují mnoho různých mikrobů působících souběžně 

nebo sekvenčně k dokončení procesu degradace. [19, 18] 

Biodegradace se týká jak přírodních látek, tak zejména látek, které se do životního 

prostředí dostaly lidskou činností. Většinu těchto látek nazýváme polutanty. [20] 

V EU jsou mezinárodní úmluvou definovány tzv. perzistentní polutanty, což jsou 

látky splňující tato kritéria [20]: 

• Vykazují pravděpodobný toxický vliv pro člověka a životní prostředí. 

• Jsou persistentní (trvanlivé, obtížně rozložitelné). 

• Akumulují se v potravním řetězci. 

• Jsou v prostředí přenášeny na větší vzdálenosti. 

Perzistentní polutanty jsou často hydrofobní látky, tedy látky špatně rozpustné ve 

vodě, naopak dobře rozpustné v tucích a organických rozpouštědlech, což se částečně 

podílí na jejich škodlivosti, zejména na toxicitě a akumulaci v potravním řetězci. Mezi 

nejzávažnější perzistentní polutanty se řadí pesticidy (např. DDT nebo HCH), průmyslové 

chemikálie (např. uhlovodíky nebo polychlorované bifenyly) a také nežádoucí vedlejší 

produkty chemických výrob (např. dibenzo-p-dioxiny nebo polycyklické aromatické 

uhlovodíky). [20] 
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3. 2 Optimální podmínky biodegradace 
 

Biodegradace je limitována řadou faktorů, které svým působením ovlivňují celý 

proces. Tento proces nastane, když všechny biologické, fyzikální a chemické podmínky 

zúčastněných mikroorganismů jsou vhodné pro stimulaci růstu. [21] 

 

Biologické podmínky 
 

a) přítomnost organismu a jeho schopnost degradovat polutant  

- organismy, které jsou vybaveny příslušným biodegradačním potenciálem, schopností 

adaptace, aklimatizace a degradace polutantu až pod stanovený sanační limit. [22, 23] 

b) dostupnost polutantu 

 - polutant v konkrétním prostředí není obvykle volný, ale bývá často vázaný na nejrůznější 

částice, např. prach, jíl. Degradace kontaminantů s omezenou rozpustností ve vodě nebo 

jejich silná sorpce na půdní matrici či sedimenty mohou limitovat jejich úspěšný rozklad, a 

to i v případě, že disponujeme populací s příslušným enzymovým vybavením. [22] 

c) biodegradační rychlost 

- možnost sekundárního znečištění i potenciálního rizika pro populaci i přírodu. Zpravidla 

se tedy preferuje metoda, která umožňuje rychlejší dekontaminaci. Většina 

bioremediačních metod vyžaduje delší čas sanace, proto je třeba vždy posoudit všechny 

aspekty, které s tímto faktem souvisí. [23] 

 

Fyzikálně-chemické podmínky  
 

a) struktura kontaminantu (toxicita,  biodegradabilita) 

- koncentrace polutantu může být tak vysoká, že působí i na degradační mikroorganismy 

toxicky a brzdí tak celý bioremediační proces. Obvykle také polutant není v půdě sám, ale 

je tam ve směsi s dalšími polutanty. Obvyklé jsou např. těžké kovy nebo některé 

neodbouratelné látky strukturně podobné toxikantu. [20] 

- biodegradabilita je schopnost látky být rozložena nebo transformována organismy, 

významně souvisí s chemickou strukturou. [23] 

b) parametry okolního prostředí:  

• koncentrace kyslíku, dusíku, uhlíku, fosforu a dalších nutrientů - mimo uhlíku, který 

je zdrojem energie pro mikroorganismy, je dostupnost kyslíku a dusíku velmi 
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důležitým činitelem kontrolujícím biodegradaci kontaminantů. Tyto faktory jsou 

proměnlivé a souvisí přímo s lokací odbourávaného kontaminantu. Platí, že 

koncentrace kyslíku a organického materiálu klesá se zvětšující se hloubkou a 

výsledkem je snižování biodegradační aktivity organismů. [22] 

• teplota - většina biodegradačních procesů probíhá při teplotách mezi 10 a 35 °C. [21] 

Rychlost biodegradace se zpomalí s klesající teplotou. Mikroorganismy zůstávají 

životaschopné pod bodem mrazu a znovu se stanou aktivní, když teplota stoupá. 

Rozpustnost kontaminantů stoupá se stoupající teplotou, avšak některé uhlovodíky 

jsou více rozpustné při nižších teplotách. [24] 

• pH - optimální pH pro mikrobiální aktivitu je většinou při neutrálních hodnotách 

okolo rozmezí 6 až 8, avšak skutečné hodnoty optimálního pH jsou specifické dle 

místa dekontaminace. Hodnoty pH mají vliv na rozpustnost a následně i 

biodostupnost některých kontaminantů. [24] 

• salinita - zvýšená salinita může inhibovat rychlost biodegradace. 

• vlhkost prostředí - voda je nezbytná pro biodegradaci, vlhkost v půdách by měla 

dosahovat 30 – 90 %. Ideální vlhkost však závisí na druhu procesu, protože vysoká 

vlhkost se pojí s nízkým obsahem vzduchu, což může zpomalit nebo úplně zastavit 

aerobní procesy. [21, 23] 

 
 
3. 3 Dělení metod 
 

Výběr vhodné sanační technologie je nejdůležitější proces v celé sanaci, který 

zásadně ovlivní průběh i výsledky sanačního zásahu. Je možné volit z několika variant 

vhodných pro dekontaminaci znečištěného území. Biologické sanační metody přinášejí 

řadu výhod, např. je to velká flexibilita biologických systémů, možnost provádění 

technologie in-situ a v neposlední řadě relativně nízká cena. [22] 

 

Dekontaminační technologie je možno třídit podle několika různých hledisek: 

Dle dekontaminovaného média [26]: 

• zeminy, sedimenty a kaly, 

• podzemní vody, povrchové vody a průsaky (výluhy), 

• vzdušné emise, plyny. 



Bc. Anna Štědroňová: Laboratorní biodegradace slévárenských písků 
 

   2012                                                                                                                                      17

Dle používané strategie [26]: 

• destrukce nebo změna kontaminantu, 

• extrakce nebo separace kontaminantu od environmentálního média,  

• imobilizace kontaminantu. 

Dle míry používání a účinnosti [22]: 

• ověřené technologie, 

• vznikající technologie, 

• experimentální technologie. 

Dle místa realizace [1, 22, 24, 25]: 

• in situ – probíhají přímo na dané kontaminované lokalitě, na místě bez těžby 

pevných materiálů a bez čerpání podzemní vody, jsou relativně levné, ale jejich 

průběh je obtížně kontrolovatelný,  

• ex situ – kontaminovaný materiál je odčerpán z původní lokality, dochází 

k vytěžení pevných materiálů nebo vyčerpání podzemní vody a přemístění 

z kontaminované lokality, což zvyšuje cenu metody, průběh biodegradace je lépe 

kontrolovatelný. Metody ex - situ dále dělíme na: 

o on site – k degradaci dochází na místě odstranění, po vytěžení nebo 

vyčerpání na kontaminované lokalitě, 

o off site – odčerpaný materiál je převezen po vytěžení nebo vyčerpání mimo 

kontaminovanou lokalitu, na určitou dekontaminační plochu, nebo do 

bioreaktoru. 

• Metody pomocné – pomáhají zlepšit odstraňování nebo degradaci kontaminantů,  

obvykle slouží ke zlepšení propustnosti prostředí, k odčerpávání, odsávání nebo 

naopak dotaci dekontaminačních roztoků do těžko přístupných míst. 

 
3. 4 In situ technologie 
 
3. 4. 1 Přirozená atenuace 
 

V poslední době je, především v USA, stále častěji v souvislosti s řešením sanací 

starých zátěží používán pojem "natural attenuation". V češtině lze za ekvivalent slova 

attenuation považovat výraz útlum nebo snižování, ve smyslu přírodního či 

přirozeného. [27, 28] 
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Přirozené snižování kontaminace je souhrn dějů přirozeně se vyskytujících 

v životním prostředí, které bez zásahu lidské činnosti vedou k omezení množství, toxicity, 

mobility, objemu nebo koncentrace kontaminantů. [29] 

Přirozené biologické pochody mají přímý vliv na přítomné polutanty, které slouží 

jako donory elektronů pro fyziologické reakce mikroorganismů. V největší míře se 

uplatňují při působení na organické polutanty. [28] 

Mezi nejvýznamnější přirozenou atenuaci patří [29]:   

• Degradace  • Disperze  

• Ředění  • Sorpce   

• Těkání  • Chemická, biochemická stabilizace kontaminantů 

Přirozenou atenuaci lze použít pro následující skupiny polutantů [28, 30]: 

• ropné uhlovodíky, 

• chlorovaná rozpouštědla, 

• organické kyseliny a jejich soli, 

• alkoholy, ketony a aldehydy, 

• některé anorganické sloučeniny. 

Přirozená atenuace se projevuje prakticky ve všech kontaminovaných lokalitách, 

avšak s rozdílnou účinností. Potenciální riziko kontaminace je přirozenou atenuací 

snižováno nebo odstraňováno prakticky třemi způsoby [28]: 

1. transformace kontaminantů na méně toxické látky destruktivními pochody, 

2. snížení koncentrace kontaminujících látek fyzikálními pochody, především 

ředěním, 

3. snížení pohyblivosti a biologické dostupnosti polutantů sorpcí na pevné částice 

horninového prostředí. 

Přestože je přirozená atenuace často označována jako "pasivní" sanační postup, 

jelikož pochody probíhají bez lidského přispění, využít je možné současně "aktivních" 

sanačních postupů, především různých způsobů podpory biologické aktivity (terminální 

akceptor elektronů, živiny, donory elektronů). V lokalitách, kde jsou vhodné podmínky, 

může přirozená atenuace probíhat s dostatečnou rychlostí a účinností bez přispění dalších 

sanačních či jiných aktivních zásahů. Většinou je však přirozená atenuace používána ve 
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spojení s dalšími aktivními sanačními technikami. Aktivní sanace se využívá např. v oblastech 

s vysokou koncentrací polutantů a přirozená atenuace slouží jako dočištění. [28] 

Výhodou "řízené" přirozené atenuace je minimální až nulová potřeba aplikace 

sanačních technologií. Využití je však náročné na průzkum lokality a na monitoring 

faktorů, které ovlivňují stav a vývoj kontaminace. Nevýhodou je delší doba potřebná 

k dosažení sanačních limitů, možnost další migrace kontaminačního mraku a nutná 

kontrola následného využití zeminy nebo podzemní vody. [29, 31] 

 
3. 4. 2 Bioventing 
 

Bioventing, neboli také bioprovzdušnění, je nejčastější metodou in situ. Spočívá 

v dodávání vzduchu a živin prostřednictvím jímky do kontaminované zeminy ke stimulaci 

původní bakterie. Bioventing využívá nízké průtoky vzduchu a poskytuje pouze takové 

množství kyslíku, které je potřebné k biodegradaci. Zároveň minimalizuje vypařování a 

uvolňování škodlivin do ovzduší. [32] Schéma bioventingu znázorňuje obrázek 2.  

Využívá se pro jednoduché uhlovodíky, k dekontaminaci některých pesticidů, 

přípravků na ochranu a konzervaci dřeva a pro rozpouštědla [32, 33]. Velmi účinný je při 

dekontaminaci půdy znečištěné ropnými výrobky včetně benzinu, petroleje a motorové 

nafty. Nejčastěji je používán při znečištění naftou, BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen, 

xylen) a leteckým palivem, protože lehčí produkty, jako je benzin, se snadno vypařují. [34] 

Účinnost a využitelnost metod je ovlivněna [33]: 

• propustností plynů (ovlivněna granulometrickým složením a vlhkostí), 

• hladinou podzemní vody při povrchu nebo nízkou propustností půd, 

• nízkou půdní vlhkostí (bioventing má vliv na vysychání půd, naopak příliš vysoká 

vlhkost snižuje propustnost plynů, optimální vlhkost je 2-5 %), 

• teplotou (s poklesem teploty klesá rychlost). 

Před zahájením bioventingu musí být splněna dvě základní kritéria [33]: 

1. Vzduch musí procházet půdou v takovém množství, aby se vytvořily aerobní 

podmínky. 

2. Dostatečná koncentrace původních mikroorganismů schopných rozkladu 

uhlovodíků, aby proces probíhal dostatečnou rychlostí. 
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Časové rámce dekontaminace jsou krátké, obvykle 6 měsíců až 2 roky za 

optimálních podmínek. Technologie využívá zařízení, která jsou běžně dostupná, snadno 

se instalují a mohou být aplikována i na těžko přístupných místech, např. půdy pod 

budovami. V případě potřeby živin, jako je dusík a fosfor, mohou být přidány do proudu 

vzduchu k posílení aktivity mikroorganismů, a tím můžeme zvýšit rychlost degradace 

kontaminantů. [34, 35] 

 

Obrázek 2. Schéma bioventingu [36] 

 
3. 4. 3 Bioaugmentace 
 

Jedná se o cílené vnesení mikrobiální populace v podobě tzv. biopreparátu neboli 

inokuly do prostředí sanačního zákroku s cílem doplnit mikrobiální profil o zástupce 

vybaveného schopností biodegradovat cílený polutant. Bioaugmentace je často 

doprovázena biostimulací v rámci nastolení efektivity zákroku. [37]  

Bioaugmentace umožňuje kontrolovat povahu biomasy. To zajišťuje, že 

společenstvo mikrobů je přítomno v kontaminované oblasti v dostatečném typu, počtu a 

kompatibilitě, je schopno efektivně napadnout znečišťující složky a rozdělit je do svých 

nejzákladnějších sloučenin. [38]  
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Kultury se často získávají ze vzorků kontaminované vody či půdy. Převedou se do 

roztoku obsahujícího nezbytné látky pro růst daného organismu, jako jsou organický 

substrát, živiny, růstové hormony apod. Nevýhodou je, že organismy se připravují v neutrálním 

pH a při relativně vysoké teplotě, což má za příčinu neúspěch při jejich inokulaci do 

přirozeného prostředí. Problém je také v neschopnosti mikroorganismů pohybovat se v půdě, 

kdy při aplikaci na povrch půdy jsou schopny proniknout do maximálně 8 cm hloubky. [23, 39] 

Méně využívanou metodou je izolování mimobuněčných enzymů. K výhodám patří 

jejich substrátová specifita a katalytická aktivita. Degradují mnoho toxických látek v širokém 

rozsahu teploty, salinity, pH a jsou méně citlivé na kolísání koncentrace kontaminantu. [23, 40] 

Teoretické a praktické nedostatky bioaugmentace [37]:  

• v rovině monitoringu vneseného biologického činitele, 

• v kvantifikaci jeho podílu na transformaci polutantu, 

• na schopnostech biologického činitele konzervovat si bioremediační vlastnosti, 

• v technickém řešení vlastních bioaugmentačních zákroků.  

Nezanedbatelné pro oblast bioaugmentací je i zjištění, jak enormně vysokého čísla 

dosahuje odhad počtu tzv. nekultivovatelných organismů, protože se zde skrývá veliký 

technologický nástroj, nicméně nedosažitelný v důsledku nedokonalostí současného 

metodického aparátu. [37]  

 

3. 4. 4 Biostimulace 

Široce používaný přístup biodegradace zahrnuje stimulaci skupiny organismů, 

s cílem posunout mikrobiální ekologii k požadovanému procesu. [18, 19]  

Biostimulaci můžeme považovat za protipól, avšak vhodně se doplňující, procesu 

bioaugmentace. Oživení mikrobiálních rozkladných procesů nastává v důsledku injektáže 

chybějících metabolických faktorů, jako zdroj akceptoru elektronů, zdroj dusíku a fosforu, 

popř. esenciálních nutrientů. [37] Dosáhnout požadovaných výsledků můžeme také pomocí 

změny pH, vlhkosti, aerace nebo živin. [18, 19] 

 
3. 4. 5  Biosparging  
 

Sanační technologie biosparging využívá původní mikroorganismy k biodegradaci 

rozložitelné organické složky v saturované zóně. Vzduch (nebo kyslík) a živiny (v případě 
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potřeby) se vstřikují do saturované zóny a zvýší tak biologickou aktivitu domácích 

mikroorganismů. Může být použit ke snížení koncentrace ropných složek, které jsou 

rozpuštěné v podzemní vodě, adsorbované na půdě, pod hladinou podzemní vody a 

v kapilární zóně. Biosparging se nejčastěji používá na místech se znečištěním 

těžkými ropnými produkty (např. motorová nafta, tryskové palivo) nebo lehčími 

ropnými produkty (např. benzin), které mají tendenci snadno se vypařovat. 

Biosparging se může používat k dekontaminaci i spolu s jinými technologiemi. Často se 

vyskytuje v kombinaci s půdní extrakcí par nebo bioventingem.[41] 

 
3. 4. 6 Fytoremediace 
 

Je definována jako užití zelených rostlin k přesunu, akumulaci nebo odstraňování 

kontaminantů z životního prostředí. Rostliny adsorbují i absorbují anorganické a organické 

kontaminanty z půdy i vody. Fytoremediace se nejlépe uplatňuje v místech s povrchovým 

znečištěním, především pro hydrofobní polutanty jako jsou benzen, toluen, ethylbenzen, 

xylen, chlorovaná rozpouštědla nebo nitrosloučeniny. Současný výzkum se zaměřuje 

především na cílenou fytoremediaci kontaminovaných ploch. [42] 

Fytoremediace používá dvě základní strategie [42]:   

1. Fytodekontaminaci 

- zahrnuje fytoextrakci, rostliny akumulují kontaminanty v tkáních, jsou 

sklizeny a uloženy na bezpečné úložiště, nebo zpracovávány termálně či 

chemicky. Dále zahrnuje fytodegradaci, kdy rostliny přemění kontaminanty 

a produkty zabudují do rostlinných struktur.  

2. Fytostabilizaci 

- tento postup lze využít při zajištění a přípravě kontaminované oblasti před 

dekontaminací nebo při regulaci průtoku kontaminované podzemní vody 

půdním sedimentem a při jejím zadržování v problémové oblasti. To je 

ovlivněno např. vysázením některých rychle rostoucích dřevin, jejichž 

kořenový systém odsává značné množství vody. Vodítkem mohou být 

chemické analýzy vzorků zeminy či podzemních vod, které umožňují 

odhadnout rychlost a směr migrace kontaminantu. 

Při výběru rostlin hraje roli zejména nárůst biomasy, čím je větší, tím větší je 

schopnost akumulovat toxické látky. Dále hraje roli schopnost dekontaminovat půdu 
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od konkrétní látky, která je v půdě obsažena. Důležitá je též schopnost akumulovat 

látky do nadzemní části rostliny, rostliny se tak snáze sklidí [43]. 

V přírodě existují rostliny, které jsou schopny přežívat i na chudých a 

kontaminovaných půdách. Aplikace těchto rostlin pro bioremediaci je však limitována 

několika důležitými faktory: 

• akumulují nebo přeměňují pouze určitou látku nebo skupinu látek, 

• rostou pomalu a tvoří malé množství biomasy, 

• není prozkoumána jejich fyziologie, podmínky pro pěstování, agrotechnické lhůty, 

schopnost odolat nákaze aj. 

Tyto rostliny se vyskytují obvykle řídce, rostou v odlehlých oblastech a je obtížné 

získat jejich odnože pro výzkum a pěstování. Z toho vyplývá, že užití rostlinných druhů, 

které se v kontaminované oblasti přirozeně vyskytují, je poměrně složité. [42] 

V přírodě z běžně rostoucích rostlin se jedná například o Penízek rolní nebo 

Knotovku. Dále lze dobře využít Kukuřici, Len či Konopí. Pro každou lokalitu je vhodná 

jiná rostlina, která zde bude dobře růst a bude vhodná pro eliminaci konkrétního 

znečištění. U některých druhů je snaha docílit zvýšení odolnosti rostliny vůči kovu 

a zvýšit tak schopnost akumulace těchto  látek. [43] 

Nejrychleji a také nejúspěšněji se tato metoda vyvíjí v oblasti dekontaminace 

organických látek. Mohla by být potenciálně aplikována při remediaci petrochemických 

zbytků, skládek odpadů chemického průmyslu, v místech muničních odpadů nebo 

v oblastech se zbytky pesticidů [42]. 

 
3. 5 Ex situ technologie 
 
3. 5. 1 Landfarming 
 

Landfarming je jednoduchou a nenákladnou technologií biologického čištění 

kontaminované půdy. Využívá se pro dekontaminaci půd obsahující snadno 

degradovatelné polutanty za anaerobních podmínek. [44] 

Kontaminovaná zemina se odtěží a uloží na místo izolované od okolního prostředí 

nepropustnou fólií nebo vrstvou jílu. Součástí systému je kolektor a odvod kapalné 

fáze. Ta se vytváří v důsledku vysokého obsahu vody v zemině a jako důsledek 

nadměrného vlhčení nebo dešťových srážek. Vzniká tak tekutý odpad, který je 
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odděleně čištěn. Aeraci zeminy dosahujeme obrácením půdy nebo pomocí systému 

trubek, kterými je vzduch z kompresoru přiváděn k hromadě nebo vrstvě čištěné 

zeminy. Je možno přidávat živiny, fosfor ve formě fosfátu a dusík ve formě amonné 

soli, nitrátu nebo močoviny, popřípadě se upravuje pH. [44] 

Omezení využití [45]: 

• potřeba velmi velkých ploch,  

• bez kontroly podmínek procesu (především teploty), 

• nutnost odstranit těkavé složky před zahájením procesu (není totiž možná regulace 

úniků do atmosféry), 

• potřeba vybudovat systém pro záchyt a úpravu průsakových vod, 

• ošetřovaná vrstva je omezena na hloubku 35 cm.   

Landfarming se využívá na znečištění ropnými produkty ze zemin, kalů a 

sedimentů, BTEX, kreosotem a pentachlorfenolem. Známé jsou i na eliminaci motorové 

nafty, leteckého paliva, topného oleje, některých PAU a pesticidů. [45] 

Půda se obrací jednou za dva týdny, vlhkost udržena zhruba 10 hmotnostních %. 

Kontaminace ropnými uhlovodíky může být snížena z 0,70 – 0,87 % na méně než 0,1 % 

v povrchové vrstvě a 0,3 % ve vrstvě 30 cm. [44] 

Pro teplé oblasti je landfarming nejvýhodnější, protože pokud v zimním období 

klesne teplota pod -10 °C, dojde k promrznutí tenké vrstvy ošetřovaného materiálu a téměř 

úplnému zastavení biologického odbourávání polutantů. [45] 

 
3. 5. 2 Bioslurping    
  

Tato technologie kombinuje biodegradaci málo těkavých uhlovodíků s odsáváním 

plynů z více těkavých frakcí a extrakci volné organické fáze posílenou vakuem. 

Nejjednodušší forma se skládá (obrázek 3) z vrtů, které jsou perforované alespoň nad 

zónou kapilární třásně, dále z tzv. slurp trubky umístěné blízko hydrostatické hladiny 

podzemní vody a vakuového systému schopného extrahovat tekutiny a plyny z vrtů. [46] 

Využívá se na čistění kontaminované zeminy v provzdušněném pásmu a 

odstraňování volné fáze znečisťující látky z povrchu hladiny podzemní vody. Metoda 

našla uplatnění při sanacích lokalit, kde je kontaminace způsobená nerozpustnými 

organickými látkami, které jsou lehčí než voda, jako je benzin, motorová nafta, letecké 
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palivo a další ropné uhlovodíky. Technologie se dá využít i na lokalitách s velkou 

hloubkou hladiny podzemní vody, byla aplikována i u hladiny vyšší než 10 m. [47, 48] 

Bioslurping je znám a aplikován na mnoha lokalitách v USA, Evropě a Austrálii. 

Využití našel především na lokalitách s jemně až středně zrnitými sedimenty, ale 

úspěchů bylo dosaženo i na středně hrubých pískovcích a puklinatých horninách. Ve 

srovnání s ostatními sanačními metodami zabývajícími se odstraněním organické fáze je 

bioslurping efektivnější a snižuje náklady a dobu čištění. [46] 

Využití bioslurpingu [47]:             

• při odstraňovaní volné fáze z hladiny podzemní vody v jemně i středně zrnitých 

sedimentech, 

• při potřebě intenzivnějšího odstraňování uhlovodíků, zadržovaných negativním 

tlakem v pórech (uhlovodíky jsou přítomné, ale nepohybují se směrem k vrtu), 

• při biodegradaci uhlovodíků v provzdušněném pásmu a kapilární zóně nad vrstvou 

volné organické fáze, 

• v prvních fázích sanačních projektů a v konečné fázi doplněný o další technologie. 

 

Obrázek 3: Schéma bioslurpingového systému  [47] 

1. obsyp, 2. perforace, 3. hladina volné fáze uhlovodíků, 4. odsávací potrubí, 5. bentonitové 
těsnění, 6. pažení, 7. cementace, 8. těsnící hlava (uzávěr vrtu), 9. výstup vzduchu, 10. čistička 
vzduchu, 11. vakuové zařízení (pumpa), 12. oddělovací nádrž (uhlovodíky/voda), 13. výstup 
uhlovodíků, 14. čistírna vody, 15. výstup vody, 16. povrch terénu, 17. aerobní biodegradace, 18. 
bioventing, 19. pohyb uhlovodíků směrem k vrtu  
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3. 5. 3 Biofiltrace 
 

Jedná se o čištění vzduchu založeném na využití mikroorganismů k rozkladu či 

biotransformaci organických polutantů a zápachových látek na principu biofilmu. 

Biofiltrace lze integrovat s některými sanačními postupy, jako např. s air stripgem. [45] 

Rozlišujeme 3 typy biofiltrů [45]:  

1. Biofiltr s pevným ložem 

Znečištěný vzduch je veden přes dmychadlo a zvlhčovač do rozdělovacího 

systému, prochází filtračním ložem, kde dochází k přestupu znečisťujících látek do 

vodného prostředí biofilmu na povrchu pevných částic. Je vhodný pro čištění větších 

objemů vzdušin s nízkým obsahem znečištění. Využití pro organické i anorganické 

polutanty, především pak organická rozpouštědla, jako aceton, methylethylketon, ethanol, 

organických sloučenin využívaných v průmyslových výrobách, jako styren, 

monoaromatické uhlovodíky, ropné uhlovodíky, organické kyseliny, aminy, 

dimethylsulfidy a merkaptany. 

2. Skrápěný biofiltr 

Do biofiltru s inertní náplní vstupuje ze spodu vzdušina s těkavými látkami 

a protiproudově protéká skrápěcí tekutina. Molekuly polutantů se ve vodě rozpouštějí 

do biofilmu, který je vytvořen inertní náplni. Hmota přestupuje z plynné fáze do 

kapalné a následně do biofilmu. Určuje rychlost odbourávání. 

Použitelné jsou pro hůře rozložitelné nebo transformované látky. Jsou vhodné na 

odpadní vzdušiny obsahující dimethylsulfid, methanthiol, alifatické, aromatické a 

chlorované uhlovodíky, alkoholy, aldehydy, ketony a ethery.     

3. Bioskrubr  

Bioskrubr je obměnou skrápěného biofiltru bez vnitřní výplně. Umožňuje lepší 

absorpci polutantů do kapaliny a delší dobu zdržení pro biodegradace. Celý bioskrubr je 

složen z reakční nádoby, sběrné jímky kapaliny, dmychadla pro vtlačování vzdušiny, 

čerpadla pro cirkulaci, rozvodů, trysek a regulačních prvků.  

Je vhodný pro vzdušiny obsahující ve vodě relativně dobře rozpustné organické 

látky nebo jejich směsi, jako aminy, alkoholy, ketony a estery, lze užít i na dekontaminaci 

sulfanu. Využívá se i pro eliminací pachu, např. z odpadního vzduchu vznikajícího při 

provozu ČOV.   
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3. 5. 4 Kompostování 
 

Jedná se o proces, při kterém jsou biodegradabilní složky činností mikroorganismů 

přeměněny na neškodné, stabilizované produkty. [33] 

Vyžití kompostování pro biodegradaci je založeno na principu, kdy kontaminovaný 

materiál je smíchán se snadno degradovatelným organickým materiálem (např. sláma, 

štěpky dřeva, kůra, zelený odpad aj.), s kypřícími činidly a živinami (nejčastěji N, P, 

případně jinými anorganickými látkami) a následně se vytvoří směs. Reguluje se optimální 

vlhkost, pH, aerace, teplota a poměr C:N. V případě obsahu nebezpečných látek je nutno 

kompost dobře izolovat od podloží z důvodu šíření kontaminantu do okolí. [44] 

Tři postupy kompostování [33]: 

1. Provzdušňovaný odval – kompost je ventilátorem nebo vakuovým čerpadlem 

provzdušňován. 

2. Mechanicky agitovaný v reakční nádobě – kompost je umístěn do reakční nádoby, 

následně smíchán a provzdušňován. 

3. Řádkování – kompost je rozložen do dlouhých řad promíchávaných mobilním 

zařízením. Tento postup je finančně nejefektivnější. 

Během mikrobního růstu vzrůstá teplota kompostu, celý proces tak probíhá 

v několika fázích. 

Během termofilní fáze dosahuje teplota uvnitř kompostu až 60 °C. Biodegradace 

řady polutantů je účinnější a rychlejší než při běžných teplotách používaných v mikrobních 

systémech. Trvání této fáze je 1 – 2 týdny. [44] 

Snížením intenzity metabolismu organismů klesá teplota na 40 – 50 °C, kompost 

prochází tzv. mezofilní fází. Může zde docházet k dalšímu poklesu koncentrace 

přítomných polutantů v době trvání až několika měsíců. [44] 

V poslední fázi dozrání dochází ke stabilizaci kompostu, pH stoupá a teplota 

postupně klesá na teplotu okolí. Tvoří se huminové kyseliny a molekulová hmotnost 

humusových látek se zvyšuje, živiny se pevně zabudovávají do organických vazeb a již se 

vyskytuje čpavek a fytotoxické látky. [2] 

Použitelnost a účinnost kompostování je ovlivněna následujícími faktory [33]: 

• prostorovou náročností, 

• při odtěžování půd s VOC může docházet k jejich nekontrolovatelnému uvolňování, 
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• přidáním materiálů, které zlepšují půdní skladbu, vzrůstá objem kompostu, 

• těžké kovy obsažené v půdách mohou být pro mikroorganismy toxické. 

V případě, že jsou polutanty zastoupeny VOC a SVOC, jsou sledovány uvolňované 

plyny. Kompostování se využívá především k dekontaminaci půd obsahujících výbušný 

materiál (např. TNT, HMX), chlorofenoly, nitrotiazin a cyklické aromatické 

uhlovodíky. [33, 44]  

 
3. 5. 5 Kometabolismus 
 

Kometabolismus je transformace organické sloučeniny organismy, které nejsou 

schopné tuto látku využívat jako zdroj energie. Nespecifické enzymy pro jeden substrát 

jsou schopné využívat i jiné látky jako např. monooxygenasy. [25] 

Metabolická přeměna látky je strukturně podobná přirozenému substrátu enzymu,  ale 

obvykle nepřináší užitek pro organismus. I když jsou enzymy obecně velice specifické, co se 

týká struktury přeměňovaného substrátu, obvykle jsou schopné přeměny i dalších látek, 

které mají substrátu podobnou strukturu. Tato šířka specifity nemusí být u všech enzymů 

metabolické dráhy stejná a pak může být látka přeměňována jen částečně. [20] 

Také mohou vznikat toxické meziprodukty, příkladem může být kometabolismus 

PCB enzymy pro odbourávání bifenylu. Některé bakterie jsou schopné využívat aerobně 

bifenyl jako zdroj uhlíku a energie. Meziproduktem odbourávání je pak kyselina benzoová. 

Tyto bakterie jsou obvykle schopné rozložit kometabolismem i některé chlorované 

bifenyly, přičemž vznikají chlorované benzoové kyseliny. Ty už obvykle nejsou dále 

přeměňovány a organismus tedy nezíská z chlorovaných bifenylů žádnou energii. 

Benzoové kyseliny se pak hromadí v prostředí. [20] 

Některé mikroorganismy jsou schopné pomocí kometabolismu degradovat MTBE. 

Jako primární zdroj uhlíku slouží alkany, aromatické a cyklické sloučeniny. Je i zajímavá 

schopnost růstu některých mikroorganismů (Mycobacterium vaccae) na isoalkanech. [49, 50] 

 

3. 5. 6 Bioreaktory 
 

Jedná se o zařízení, která se využívají k realizaci a řízení biochemických reakcí. 

V bioreaktoru probíhá růst a množení buněk, tvorba produktů nebo konverze substrátu na 

jeden či více produktů, přičemž proces je katalyzován volnými buňkami, buňkami 

vázanými na nosič nebo enzymy vázanými na nosič. [51, 52] 
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Existuje mnoho druhů bioreaktorů, dle velikosti to jsou laboratorní a provozní, dle 

typu míchání rozlišujeme mechanické, hydraulické, pneumatické a dle účelového využití 

produkční, propagační a předfermentační.  

 

Další dělení podle [51, 52, 53]: 

 

Realizace procesu: 

• vsázkové „batch“ reaktory pracující jako uzavřený systém, vlastní kultivační nádoba 

s dvojitým pláštěm a snímatelným poklopem, středem prochází hřídel míchadla, 

• vsázkové reaktory pracující jako částečně otevřený systém (např. s postupným 

přidáváním živin, fet-bach-reaktory), 

• reaktory pracující semikontinuálním způsobem, 

• kontinuálně pracující reaktory v podmínkách ustáleného stavu s částečnou       

 recyklací mikroorganismů. 

 

Typu reaktoru:  

• diskontinuální s převýšením 

- režim se skládá ze tří kroků, naplnění reaktoru, růst a procesy mikroorganismů  a 

vyprázdnění reaktoru,   

• kontinuální bez náplně  

- nepřetržitý přívod živného média do reakčního prostoru a odvod odpadního produktu je 

zajištěn cirkulaci pomoci čerpadla. Mechanické míchání je nahrazeno hydraulickým. [54]   

• kontinuální s náplní 

- pevná náplň, je umístěna v reakčním prostoru, na které jsou přichycené mikroorganismy. 

Náplní je písek, skleněné úlomky, zeolity, aktivní uhlí, plastové granule aj.. Přívod živné 

půdy je z dolní části a odvod produktů z horní části. [55] 

- ve vznosu s expandovanou náplní, částice jsou prouděním kapalné fáze nadzvihovány, 

- ve vznosu s fluidizovanou náplní, ve spodní části reaktoru je čerpadlem zajištěný oběh 

kapalné fáze. Důsledkem je pak udržování částic ve vznosu ve formě fluidní vrstvy. Na 

povrchu a pórech částic nosiče vytváří mikroorganismy biofilm. Mikroorganismy jsou i ve 

formě vloček nebo granulí, tím je jejích koncentrace vyšší a reaktory jsou jedny 

z nejvýkonnějších. [54] 
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4. Vybrané organické polutanty 
 
4. 1 Nepolární extrahovatelné látky 
 
4. 1. 1 Charakteristika 
 

Nepolární extrahovatelné látky (NEL) jsou organické látky převážně uhlovodíkové 

povahy s nepolárním charakterem molekul. Starší, méně výstižná označení jsou ropné 

látky nebo ropné uhlovodíky. Obsah NEL je závazným ukazatelem environmentální 

analýzy pro posuzování uhlovodíkového a ropného znečištění těchto významných složek 

životního prostředí. [56] 

Podle normy ČSN EN ISO 9377-2 jsou NEL definovány jako suma koncentrací 

sloučenin extrahovatelných uhlovodíkovým rozpouštědlem bodu varu ležícího v rozsahu 

od 36 do 69 °C, které se naadsorbují na Florisilu, které lze stanovit plynovou 

chromatografií a jejichž retenční časy leží mezi retenčním časem n-dekanu (C10H22) a n-

tetrakontanu (C40H82). [57]  

Mezi NEL patří alifatické uhlovodíky, alkany, cykloalkany, nízkovroucí aromatické 

uhlovodíky apod. Vzhledem k pestrosti a početnosti látek, které můžeme do této skupiny 

zařadit lze těžko identifikovat jednotlivé látky. Většinou se stanovují jako celek. Látky 

z této skupiny jsou pro člověka škodlivé. Mohou se objevit hlavně v povrchových zdrojích 

a často se projevují ovlivněním organoleptiky vody (senzorických vlastností). Vzhledem 

k tomu, že ovlivnění senzorických vlastností není považováno za škodlivé, je důležitá 

izolace jednotlivých komponentů. [58] 

NEL mohou pocházet z ropných produktů, z uhlí a výrobků z něho, z produkce 

rostlin, živočichů, mikroorganismů atd. Legislativa tuto skutečnost nezohledňuje a 

považuje veškeré NEL za xenobiotika bez ohledu na jejich původ nebo způsob vazby 

v matrici. Nezanedbatelný je i obsah NEL přímo v některých potravinách, ačkoliv zde 

nevystupují jako xenobiotika. [59] 

 
4. 1. 2 Vliv na lidské zdraví  
 

Páry NEL jsou vstřebávány plícemi a kůží pouze, jsou-li v tekutém stavu. Vylučují 

se opět převážně plícemi. O případné biotransformaci není dostatek údajů. Mají narkotický 
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účinek, dráždí kůži a sliznice, nepoškozují krvetvorné orgány. Pokud k podobným změnám 

dojde, jedná se o vliv podílu aromatických uhlovodíků. [60] 

Akutní otrava se projevuje bolestmi hlavy, zvracením, podrážděním respiračního 

traktu i plic. V těžkých případech dochází k bezvědomí, ve kterém může nastat i smrt. 

Chronické otravy se projevují malátností, spavostí, bolestmi hlavy, možné jsou i poruchy 

paměti, impotence, katary očních spojivek, nosu a průdušek. [60, 61]   

 
4. 1. 3 Stanovení NEL 
 

Podstatou stanovení NEL je jejich extrakce ze vzorku (vody, půdy, sedimentů, 

kalů) organickým nepolárním rozpouštědlem s následujícím odstraněním koextrahovaných 

slabě polárních organických látek sorpcí na silikagelu nebo Florisilu (křemičitanu 

hořečnatém). Stanovení NEL je nespecifickou screeningovou metodou, zahrnuje kromě 

uhlovodíků i další nepolární látky, jako organické halogenderiváty a nitroderiváty, z nichž 

většina patří mezi tzv. prioritní škodliviny. [60] 

 
Stanovení NEL lze rozdělit do několika fází [60]: 
 
1. Extrakce  

- volba vhodného extrakčního postupu, podle konkrétního typu vzorku 

a) vysušením vzorku v termostatu při teplotě okolo 120 °C, 

b) roztíráním v třecí misce se síranem sodným (chemické sušení), 

c) azeotropické sušení spojené s extrakcí, 

d) superkritická fluidní extrakce. 

2. Úprava extraktu 

- odvodnění extraktu a odstranění polárních látek za použití aktivovaného 

silikagelu, Florisilu nebo oxidu hlinitého. Separace polárních látek se provádí na 

chromatografické koloně, tenkovrstvou chromatografií nebo vsádkovým způsobem.  

3. Vlastní stanovení nepolárních extrahovatelných látek 

- volba vhodné analytické metody, pro sumární stanovení se jako koncovka používá 

gravimetrie, pyknometrie, chromatografie a spektroskopie v UV a zvláště IČ 

oblasti. 
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Typy metod pro stanovení NEL [60, 62]:  

NELGC  −   plynová chromatografie, stanoví se po extrakci rozpouštědlem podle ČSN 

EN ISO 9377-2:2001, nejčastěji se využívá pro níževroucí uhlovodíky metoda 

„head space“ a při stanovení uhlovodíků do C24 cirkulační striping dle Groba. 

Výhodou je vysoká citlivost i přesnost (5 až 10 %). Použití hmotového detektoru 

umožňuje přesnou kvalitativní a kvantitativní analýzu komplikovaných směsí 

organických látek. 

NELIR   −   infračervená spektroskopie, stanoví se především alifatické uhlovodíky, 

aromatické jsou zachycené až ve vysokých koncentracích (ČSN 75 7505). 

Stanovení NEL pomocí valenčních vibrací C-H vazeb umožňuje jejich přesné 

stanovení. Přesnost IČ-metody je 5 %, i v případě, kdy se využije k výpočtu 

znečištění empirického vztahu, a i citlivost je dostatečná. 

NELUV  −   UV spektroskopie, stanoví se pouze aromatické uhlovodíky a alifatické 

uhlovodíky s konjugovanými dvojnými vazbami. Není vhodná pro stanovení NEL 

s nízkým obsahem aromátů. Správné výsledky nedávají ani universální směsné 

standardy. 

NELGR   −   gravimetrická metoda, časově náročná (5 – 7 hodin) a při sušení extraktu 

vznikají ztráty vyextrahovaných níževroucích uhlovodíků. Citlivost této metody je 

1 - 5 mg/l a přesnost ± 25 %, dnes používaná výjimečně. 

 

4. 1. 4 Přípustné koncentrace NEL  
 

NEL jsou posuzovány dle kritérií znečištění vody, zemin a vzduchu uvedených 

v Metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí platného od 31. 7. 1996. Jednotlivé 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4. [59] 

 

Tabulka 4: Kritéria znečištění NEL [63] 

Kritérium Prostředí Jednotka 
A B C - obyt. C - rekr. C - prům. 

Zemina mg/kg 100 400 500 750 1000 
Podzemní voda mg/l 0,05 0,5 1 - - 
Půdní vzduch mg/m3 5 - 20 - - 
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Kritérium A   

Odpovídá přibližně přirozeným obsahům sledované látky v přírodě. Překročení se 

posuzuje jako znečištění příslušné složky ŽP vyjma oblastí s přirozeným vyšším obsahem 

sledovaných látek. Znečištění není pokládáno za tak významné, aby bylo nutné získat podrobnější 

údaje pro jeho posouzení, tedy zahájit průzkum nebo znečištění monitorovat. [59, 63] 

Kritérium B   

Je posuzováno jako znečištění vyjma oblastí s přirozeně vyšším obsahem sledované 

látky. Jedná se o znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé 

složky ŽP. Překročení kritérií B vyžaduje předběžně hodnotit rizika plynoucí ze zjištěného 

znečištění, zjistit jeho zdroj a příčiny a podle výsledku rozhodnout o dalším průzkumu či 

zahájení monitoringu. [59, 63] 

Kritérium C    

Překročení kritérií C, jednotlivě pro C-obyt. (obytná zóna), C-rekr. (rekreační zóna) 

a C-prům. (průmyslová zóna) představuje znečištění, které může znamenat významné 

riziko ohrožení zdraví člověka a složek ŽP. Závažnost rizika může být potvrzena pouze 

jeho analýzou. Doporučené hodnoty cílových parametrů pro asanaci v závislosti na 

výsledku analýzy rizik, mohou být i vyšší, než jsou uvedená kritéria C. [63] 

  
Obsah uhlovodíků C10-C40 je v České republice legislativně sledován v odpadech 

pro skládkování podle Vyhlášky č. 294 (Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a Příloha 

č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.). Jsou zde uvedeny nejvýše přípustné koncentrace 

uhlovodíků C10-C40 pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní 

odpad (500 mg/kg sušiny) a v sušině odpadů využívaných na povrchu terénu (300 mg/kg  

sušiny). [64]   

Nejvyšší přípustná koncentrace pro vodárenské toky je 0,01 mg/l, pro ostatní 

povrchové toky je povolen limit 0,2 mg/l. U kanalizační vody se liší hodnoty pro dešťové 

kanalizační vody, které jsou 2 mg/l, a splaškové kanalizační vody s několikanásobně vyšší 

mezí činící 10 mg/l. [65, 66] 

 ČSN 75 7111 uvádí pro „Pitnou vodu“ nejvyšší mezní hodnotu NEL 0,05 mg/l, 

avšak již při překročení hodnoty 0,1 mg/l dochází k specifickému stanovení jednotlivých 

toxických nepolárních látek. Pro jakost stolní a kojenecké vody je nejvyšší přípustná 

hodnota 0,01 mg/l dle vyhlášky MZd č.292/1977. [60, 67]   
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4. 2 Polycyklické aromatické uhlovodíky 
 
4. 2. 1 Charakteristika 
 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou sloučeniny obsahující v molekule dvě 

a více benzenových jader [44]. Představují širokou škálu různých látek vyznačujících se tím, že 

nenesou žádné heteroatomy ani substituenty. Vlastnosti a struktura látek z této skupiny je 

podrobněji popsána v tabulce číslo 5. Čisté sloučeniny jsou bílé nebo nažloutlé krystalické 

pevné látky. Jsou velmi málo rozpustné ve vodě, ale snadno se rozpouštějí v tucích a 

olejích. [49] 

Jedná se o produkty vytvořené hořením organického materiálu a přírodní produkty 

obsažené například v ligninu. Přibývání PAU v ŽP se výrazně zvýšilo vlivem průmyslové 

činnosti, jako je využití a rafinace fosilních paliv a spalování dřeva a uhlí. Je tedy nutné 

očekávat PAU obecně všude tam, kde se vyskytují vysokovroucí ropné či uhelné produkty 

(dehty, asfalty). Dalším zdrojem mohou být například lesní požáry, erupce sopek a také 

výroba hliníku. [44, 49] 

Vlivem spalovacích procesů je uhlovodíky kontaminována především atmosféra, 

odkud se suchou a mokrou depozicí dostávají do vody a půdy. Voda a půda jsou přímo 

kontaminovány z průmyslových odpadních vod, hlavně při haváriích v důsledku 

technických závad, při dopravě, manipulaci a skladováním ropy a ropných produktů. [67] 

Nejproblematičtější vlastností PAU je schopnost odolávat přirozeným rozkladným 

procesům. Pokud jsou emitovány při spalovacích procesech, jsou schopné transportu 

atmosférou na velké vzdálenosti, ve formě naadsorbované na zrna sazí a prachových částic. 

Silně se adsorbují na sedimenty ve vodách, které působí jako určité rezervoáry. [49] 

V prostředí se však přednostně vážou na půdní částice. Jejich perzistenci ovlivňuje 

permeabilita bakteriální membrány, poměrně malá variabilita produkovaných enzymů a 

nedostatečné aerobní podmínky. [33]  

Aromatické sloučeniny s jedním, dvěma nebo třemi kondenzovanými kruhy jsou 

rychle transformovány a často úplně mineralizovány, zatímco aromatické sloučeniny 

obsahující čtyři a více kruhů v molekule jsou transformovány mnohem pomaleji, často 

pomoci kometabolismu. PAU s vyšším počtem jader mají velmi omezenou rozpustnost ve 

vodě a silně se sorbují na částice půdy a sedimentů. Dlouhodobý kontakt s aromatickými 
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látkami způsobuje dosažení vyšších rychlostí jejich transformace, jako důsledek 

autochtonních mikroorganismů k růstu na aromatických sloučeninách. [44] 

  

Tabulka 5: Fyzikálně chemické vlastnosti  PAU [67] 
Název Vzorec Molární hmotnost 

(g/mol) 
Obsah uhlíku 

[[[[%]]]] 
Naftalen C10H8 128,17 93,75 
Acenaftylen C12H8 152,19 93,45 
Acenaften C12H10 154,21 93, 05 
Fluoren C13H10 166,22 93,59 
Fenathren C14H10 178,23 94,05 
Anthracen C14H10 178,23 94,05 
Fluoranthen C16H10 202,26 95,0 
Pyren C16H10 202,26 95,0 
Benzo(a)anthracen C18H12 228,29 94,45 
Chrysen C18H12 228,29 94,45 
Benzo(b)fluoranten C20H12 252,31 95,2 
Benzo(k)fluoranten C20H12 252,31 95,2 
Benzo(a)pyren C20H12 252,31 95,2 
Dibenzo(a,h)antracen C22H14 278,35 94,7 
Benzo(ghi)perylen C22H12 276,34 95,6 
Indeno(1,2,3-cd)pyren C22H12 276,34 95,6 
 
 
4. 2. 2 Vliv na lidské zdraví 
 

Řada látek ze skupiny PAU představuje závažné zdravotní riziko pro člověka. 

Nebezpečí spočívá především v karcinogenitě a ohrožení zdravého vývoje plodu. 

Například látka benzo(a)pyren může být vdechnuta a prostupuje do organismu i pokožkou. 

Expozice může vést k následujícím rizikům pro zdraví člověka [49]: 

• ohrožení zdravého vývoje plodu, 

• riziko onemocnění rakovinou, 

• podráždění až popálení kůže,  

• opakované expozice způsobují ztenčení a popraskání pokožky. 

Jejich nebezpečnost je umocněna tím, že jsou velmi stabilní a mohou se šířit na 

velmi dlouhé vzdálenosti. Je ale nutné zdůraznit, že běžně se vyskytující koncentrace PAU 

v životním prostředí jsou tak nízké, že nehrozí bezprostřední akutní ohrožení lidského 

zdraví. [49] 



Bc. Anna Štědroňová: Laboratorní biodegradace slévárenských písků 
 

   2012                                                                                                                                      36

4. 2. 3 Stanovení PAU 
 
Stanovení PAU lze rozdělit do několika fází [49]: 

1. extrakce 

2. přečištění extraktu 

3. vlastní stanovení 

 

Při stanovení PAU se používají tyto metody [49]: 

1. HPLC  

- vysokoúčinná kapalinová chromatografie s fluorescenční detekcí 

2. GC - MS 

- plynová chromatografie s hmotnostním detektorem 
 
 
Stanovení obsahu PAU v plynu  
 

Stanovení obsahu PAU v plynu za účelem sledování kvality ovzduší se provádí 

relativně komplikovanými metodami. Stanovení spočívá v nasorbování PAU ze vzorku na 

tuhý absorbent. Poté jsou PAU extrahovány vhodným způsobem (termicky, 

rozpouštědlem, kapalinou v nadkritickém stavu). Takto získaný vzorek je následně zbaven 

rušivých látek pomocí sloupcové či gelové chromatografie a analyzován plynovou nebo 

kapalinovou chromatografií. [49] 

 

Stanovení ve vodě a půdě 
 

Stanovení ve vodách či zeminách začíná extrakcí vzorků vhodným rozpouštědlem 

(obvykle se používá hexan), pokračuje přečistěním extraktů a následně končí analýzou 

plynovým nebo kapalinovým chromatografem. Konkrétní detaily postupu se mohou 

v jednotlivých laboratořích lišit. Plynová a kapalinová chromatografie jsou jako analytická 

koncovka využívány ve srovnatelné míře. Jelikož do skupiny PAU spadá celá řada látek, je 

vhodné upozornit na fakt, že to, které konkrétní PAU se v daném případě započítávají do 

sumy PAU ve vzorku, vychází z příslušné legislativy (potravinářství, životní prostředí 

atd.). Proto se pro různé typy původu vzorků počet sčítaných PAU liší. U vzorků z oblasti 

životního prostředí se například sčítá obsah devíti přesně definovaných PAU. [49] 
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4. 2. 4 Přípustné koncentrace PAU 
 

Nejvyšší mezní přípustná hodnota jakosti pitné vody pro PAU je 0,1 µg/l pro směs 

benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu. 

Pro benzo(a)pyren platí nejvyšší mezní hodnota 0,01 µg/l. Mezní hodnota benzenu může 

indikovat přítomnost dalších aromatických uhlovodíků. [67] 

Imisním standardem pro přípustné znečištění povrchových vod je pro sumu výše 

uvedených šesti PAU hodnota 0,2 µg/l a pokud je voda používaná pro vodárenské účely, je 

imisní standard 0,03 µg/l. [67]  

Ohlašovací práh pro úniky a prahová hodnota pro přenosy polycyklických 

aromatických uhlovodíků jsou uvedeny v tabulce 6. 

  
Tabulka 6: Ohlašovací práh pro úniky a prahová hodnota pro přenosy PAU [49] 

Ohlašovací práh pro úniky [[[[kg/rok]]]] 
do ovzduší 50 

do vody 5 

do půdy 5 

Prahová hodnota pro přenosy [[[[kg/rok]]]] 
v odpadních vodách 5 

v odpadech  50 
 

Budou-li při spalování unikat spaliny o koncentraci PAU například 0,1 mg/m3, 

představuje ohlašovací práh 500 000 000 m3 spalin. Bude-li z provozu unikat voda 

kontaminovaná PAU v koncentraci 0,1 mg/l, představuje ohlašovací práh 50 000 m3 

vody. [49] 

 
Mezi antropogenní zdroje emisí řadíme zejména [49]: 

• spalovací procesy 

• koksárenství, rafinerie ropy, zplyňování a zkapalňování uhlí 

• výrobu hliníku 

• uvolňování z materiálů, které PAU obsahují – silnice, asfaltové izolace střech apod.  

• emise naftalenu a antracenu v rámci jejich cíleného využití (popsány separátně) 

• obecně procesy, kde dochází k nakládání s dehty, asfalty a dalšími vysokovroucími 

ropnými či uhelnými produkty.  
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5. Charakteristika zvolených bakterií 
 
5. 1 Rhodococcus sp.  
 

Rhodococcus je rod bakterií, řadících se do čeledi Nocardiaceae, hraje důležitou 

roli v globální recyklaci uhlíku. Patří zde i druhy, které jsou patogenní, většina z nich jsou 

však neškodné. Daří se jim v širokém spektru prostředí, včetně půdy, vody a 

eukaryotických buněk. [68] Podrobná klasifikace je uvedena v tabulce 7.   

 

Tabulka 7: Vědecká klasifikace [68] 

Doména: Bacteria 
Oddělení: Actinibacteria 

Třída: Actinomycetales 
Řád: Corynebacterineae 
Čeleď: Nocardiaceae 
Rod: Rhodococcus 

Druh: Rhodococcus sp. 
 
Popis a výskyt 
 

Rhodococcus sp. je gram-pozitivní, aerobní, nepohybující se bakterie, která netvoří 

spory. Buněčná stěna obsahuje volné lipidy, které umožňují příjem hydrofobních látek, a 

pomáhá jim přežít v nepříznivých podmínkách, jako je např. nízké pH. Póry buněčné stěny 

se podílejí na vychytávání kationtů z okolí. [68, 69] 

Vyskytují se v půdním a vodním prostředí. Studie prokázaly, že rostou za 

mezofilních i psychrofilních podmínek. [69] 

 
Význam a funkce 
 

Rhodococcus obsahuje enzymy, které vykonávají biologicky relevantní reakce, jako 

biodesulfurizace a biodegradace. Rhodococcus je klasifikován jako jeden z nejvíce 

důležitých průmyslových organismů. Degraduje velké množství organických látek, 

zejména hydrofobní xenobiotika. Rhodococcus sp. má schopnost rozkládat aerobně 

polychlorované bifenyly. Využívá benzoát a ftalát jako zdroje uhlíku a energie. Nové údaje 

naznačují, že katabolismus aromatických sloučenin u bakterie Rhodococcus je organizován 

podobně jako u lépe prostudované bakterie Pseudomonas. [69] 
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Při degradaci PCB produkuje bakterie dioxygenázu, což hraje důležitou roli při 

hledání metod ke znehodnocování biologicky toxické sloučeniny. Schopnost bakterie 

Rhodococcus pro použití v bioremediaci má zásadní význam pro dekontaminaci znečištěné 

půdy a vodních cest. Komerčně je využíván při výrobě fosilních paliv, bioaktivních 

steroidů a akrylamidu. [69] 

 

Na obrázcích 4 a 5 je vyobrazena bakterie Rhodococcus sp. 
 

   
Obrázek 4:  Rhodococcus sp. [70]                 Obrázek 5: Rhodococcus sp. [68]               
 

5. 2 Pseudomonas putida 
 

Rod Pseudomonas neboli pseudomonáda patří mezi bakterie ze skupiny Gamma 

Proteobacteria. Konkrétnější klasifikace je uvedena v tabulce 8. V přírodě jsou velice hojné 

a díky své přizpůsobivosti osídlují velmi rozmanitá stanoviště. Některé druhy způsobují 

i onemocnění rostlin a živočichů včetně člověka. [71, 72] 

 

Tabulka 8: Vědecká klasifikace   [72] 
Doména: Bakteria 
Oddělení: Proteobacteria 

Třída: Gamma Proteobacteria 
Řád: Pseudomonadales 
Čeleď: Pseudomonadaceae 
Rod: Pseudomonas 

Druh: Pseudomonas putida 
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Popis a výskyt 

Pseudomonas putida je gram-negativní bakterie tyčinkovitého tvaru. Tvar je rovný 

nebo jen mírně zakřivený. Tato bakterie má aerobní metabolismus netvořící spory a 

pohybuje se pomocí bičíku. Nachází se ve většině půd a vodních stanovištích, kde je 

přítomný kyslík. Patří mezi méně patogenní druhy. [71, 72] 

Bakterie má důležité lipidy, které jsou vyvinuty jako adaptační mechanismy a 

reagují na fyzikální a chemické změny. Bakterie je schopna změnit svůj stupeň nasycení 

mastných kyselin. V různých fázích buňka mění své vlastnosti a lépe reaguje na životní 

prostředí. Při přechodu z růstu na stacionární fázi existuje vyšší stupeň nasycení mastných 

kyselin a vyšší tekutost membrány, která zlepšuje příjem substrátu. Všechny tyto 

vlastnosti umožňují Pseudomonas putida přežít smrtící jedy v půdě v kontaminovaných 

oblastech. [73] 

 

Význam a funkce 

V půdě Pseudomonas putida kolonizuje kořeny rostlin, povrch kořene umožňuje 

bakteriím prosperovat z kořenových živin. Na druhé straně, Pseudomonas putida indukuje 

růst rostlin a chrání rostliny před patogeny. Vzhledem k tomu, že tyto bakterie podporují 

vývoj rostlin, vědci je využívají v bioinženýrství pro výzkum biopesticidů. [73] 

Tato bakterie je unikátní, protože má většinu genů podílejících se na odstraňování 

aromatických nebo alifatických uhlovodíků, což jsou nebezpečné chemické látky vzniklé 

spalováním paliva, uhlí, tabáku a jiných organických látek. Organismus této bakterie 

umožňuje pomocí oxidačních reakcí degradovat organická rozpouštědla (toluen) a 

produkty zpracování ropy (naftalen). Další funkcí metabolismu je schopnost ve dvou 

fázích degradovat styren na přirozeně odbouratelné plasty – polyhydroxyalkanáty. [73, 74] 

Vzhledem k této schopnosti bakterií degradovat organické polutanty, výzkumní 

pracovníci je často používají při procesech půdní sanace. [74] 

Pseudomonas putida je také užitečná při výzkumu jiných druhů v rodu 

Pseudomonas, zejména Pseudomonas aeruginosa. Jedná se o patogenní bakterii, která 

způsobuje smrtelné choroby u lidí. Vědci zjistili, že bakterie Pseudomonas putida, ačkoli 

je saprofyt, může pomoci při výzkumu cystické fibrózy, která je způsobena právě bakterií 

Pseudomonas aeruginosa. Tyto dvě bakterie jsou totiž velmi úzce spojené a sdílejí 

podobné genomy. [73] 
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Pseudomonas putida je znázorněna na obrázcích 6 a 7. 

     
Obrázek 6:  Pseudomonas putida [75]        Obrázek 7: Pseudomonas putida [76] 



Bc. Anna Štědroňová: Laboratorní biodegradace slévárenských písků 
 

   2012                                                                                                                                      42

6. Laboratorní experimenty 
 
6.1 Charakteristika vzorku 
 

Jako vzorek byl použit slévárenský písek, který pochází z lokality Libereckého 

kraje, konkrétně z města Liberec. Vzorek tohoto slévárenského písku vidíme na 

obrázku 8. 

 
 

 
Obrázek 8: Slévárenský písek (zdroj: autor) 

 
 
6. 2 Kultivace bakterií 

 
Pro biodegradaci polutantů byly vybrány dva druhy mikroorganismů. Jedná se o 

bakterie Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. Bakterie byly získány z České sbírky 

mikroorganismů, která působí při Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Kultivace těchto bakterií a příprava kultivačních médií byla provedena na Vysoké škole 

báňské – Technické univerzitě Ostrava na Institutu environmentálního inženýrství. 

Bakterie byly naočkovány do Petriho misek na živnou agarovou půdu, za 

optimálních podmínek. Takto namnožené bakterie vidíme na obrázku 9, který znázorňuje 

bakterii Pseudomonas putida a na obrázku 10 znázorňující bakterii Rhodococcus sp. 
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Obrázek 9: Pseudomonas putida                      Obrázek 10: Rhodococcus sp. 

 

 

Pro následnou kultivaci bylo použito tekuté médium M1 a médium M96. V médiu 

M1 proběhla kultivace bakterie Pseudomonas putida a v médiu M96 kultivace bakterie 

Rhodococcus sp. Složení jednotlivých médií je uvedeno v tabulkách 9 a 10.  

 

Tabulka 9: Kultivační roztok M1 pro Pseudomonas putida 

Sloučeniny Množství potřebné pro přípravu média 
Beef extract Broth 10 g 
Pepton 10 g 
NaCl 5 g 
Destilovaná voda 1000 ml 
NaOH Množství potřebné pro změnu pH z 6,5 na 7,2 
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Tabulka 10: Kultivační roztok M96 pro Rhodococcus sp. 
 

Sloučeniny Množství potřebné pro přípravu média 

Na2HPO4 2,44 g 
KH2PO4 1,52 g 
(NH4)2SO4 0,50 g 
MgSO4.7H2O 0,20 g 
CaCl2.2H2O 0,05 g 
Roztok stopových prvků 2 10,0 ml 
Roztok vitaminů 2,5 ml 
Destilovaná voda 1000 ml 
pH faktor upraven na 6,9  
Sterilizace v autoklávu 115 °C po dobu 15 minut 
Roztok stopových prvků 2  
EDTA 0,5 g 
FeSO4.7H2O 0,2 g 
Roztok stopových prvků 1 100 ml 
Destilovaná voda 900 ml 
Roztok vitaminů  
P-Aminobenzoat 1,0 mg 
Biotin 0,2 mg 
Nicotine acid 2,0 mg 
Thiamin 1,0 mg 
Ca-Panthothenate 0,5 mg 
Pyridoxamin 5,0 mg 
Cyanocobalamin 2,0 mg 
Destilovaná voda 100 ml 
Roztok stopových prvků 1  
ZnSO4.7H2O 0,1 g 
MnCl2.4H2O 0,03 g 
H3BO4 0,3 g 
CoCl2.6H2O 0,2 g 
CuCl2.2H2O 0,01 g 
NiCl2.6H2O 0,02 g 
Na2MoO4 0,03 g 
Destilovaná voda 1000 ml 
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6. 3 Příprava jednotlivých vzorků 
 

Ze slévárenského písku bylo naváženo pět reprezentativních vzorků o hmotnosti 

přibližně 105 g. Ke vzorkům byly následně přidány další komponenty (bakteriální roztok 

a živné médium). Vážení proběhlo na analytických vahách, zobrazených na obrázku 11.  

 

 
Obrázek 11: Vážení vzorku slévárenského písku (zdroj: autor) 

 

Rozdělení vzorků je následující: 

1. Vstupní vzorek 

2. Rhodococcus sp. 

3. Pseudomonas putida 

4. Směs bakterií (Rhodococcus sp.+ Pseudomonas putida) 

5. Kontrola  

 

Vstupní vzorek neobsahoval žádné další příměsi, tvořila ho pouze čistá navážka, 

tzn. 105 g slévárenského písku. Vzorek číslo 2 byl smíchán se 100 ml bakteriálního 

roztoku Rhodococcus sp. a 500 ml živného média M96. Vzorek číslo 3 obsahoval 100 ml 

bakteriálního roztoku Pseudomonas putida a 500 ml živného média M1. Směsná 

bakteriální kultura ve vzorku číslo 4 byla vytvořena směsí obou bakteriálních rodů 

v poměru 1 : 1. Obsahovala 250 ml živného média M1 a 250 ml živného média M96. Ve 

stejném poměru byl tedy i bakteriální roztok, 50 ml bakteriálního roztoku Pseudomonas 

putida a 50 ml bakteriálního roztoku Rhodococcus sp. Kontrolní vzorek obsahoval 105 g 

slévárenského písku a 600 ml destilované vody.  
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Vzorky nalité do kádinek o objemu 2000 ml a připravené k dalším úpravám vidíme 

na obrázku 12. 

 

Obrázek 12:  Připravené vzorky (zdroj: autor) 

 

Do nachystaných vzorků bylo zajištěno provzdušňování prostřednictvím 

akvarijních motorků, které jsou vyobrazeny na obrázcích 13 a 14. Hrdla kádinek se poté 

překryla aluminiovou fólií a takto připravené vzorky se umístily do laboratorní 

digestoře - viz obrázek 15.  

                 

Obrázek 13: Akvarijní motorek     Obrázek 14: Aerace kontrolního vzorku 

         (zdroj: autor)      (zdroj: autor) 
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Obrázek 15: Vzorky umístěné v digestoři (zdroj: autor) 

 
6. 4 Průběh laboratorního experimentu 
 

Všechny vzorky umístěné v digestoři byly po celou dobu experimentu pravidelně 

sledovány a po zhodnocení stavu patřičně upraveny.  

V důsledku postupného vypařování byl objem kádinek vždy doplněn destilovanou 

vodou po stanovenou hladinu. Na stranách kádinek docházelo k usazování vzorků, proto 

bylo nutné, za použití laboratorní střičky, postranní usazeniny očistit. Po skončení 

biodegradace slévárenského písku nastal proces filtrace. Celý tento proces je zobrazen 

na obrázcích 16 až 18.  

      

Obrázek 16:  Příprava filtrace (zdroj: autor)    Obrázek 17: Filtrace vzorků (zdroj: autor) 
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Obrázek 18: Přefiltrované vzorky (zdroj: autor) 

 

Po přefiltrování bylo zapotřebí vzorky dostatečně vysušit (obrázek 19) a následně 

připravit pro odeslání k analýze (obrázek 20). Rozbor vzorků byl proveden 

pracovníky Oddělení organické analýzy v Centru nanotechnologií Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. 

  

    

Obrázek 19:  Sušení vzorků (zdroj: autor)     Obrázek 20: Vzorky připravené k analýze   

                               (zdroj: autor) 

Celková doba experimentu trvala čtyřicet dní, z toho samotná biodegradace třicet 

dní. Za tuto dobu došlo k dvaceti úpravám vzorků. Během každého týdne proběhly 

přibližně tři kontroly, přičemž v poslední fázi se četnost kontrol zvyšovala, z důvodu 

pomalého vysušování vzorků.   
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7. Zhodnocení výsledků 
  
7. 1 Obsah prvků a minerálů stanovený metodami RTG 
 

Za pomocí RTG - difrakční analýzy bylo stanoveno mineralogické složení 

zkoumaného slévárenského písku. Analýza byla provedena v laboratoři Institutu 

geologického inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na plně 

automatizovaném difraktometru URD-6. Měřením byla zjištěna přítomnost křemene, 

cristobalitu a kordieritu.  Největší procentuální zastoupení zaujímal křemen s obsahem 

84,39 %, dále cristobalit s obsahem 10,58 % a nejméně pak kordierit s obsahem 5,02 %, 

jak je patrno z grafu 1. Nepřesnosti měření jsou znázorněny v tabulce 9.   

Mineralogické složení slévárenského písku

84,39%

5,02%
10,58%

Křemen

Cristobalit

Kordierit

 

Graf 1: Mineralogické složení slévárenského písku 

 

Tabulka 11: Procentuální zastoupení minerálů a nepřesnost měření 

Minerál Obsah [[[[%]]]] Nepřesnost [[[[%]]]] 
Křemen 84,39 ±2.88 
Cristobalit 10,58 ±2.64 
Kordierit 5,02 ±1.35 

 

Obsahy prvků byly zjištěny použitím RTG fluorescenční analýzy na přístroji 

Innov-X. Z procentuálního hlediska byl ve vzorku analyzován obsah Fe (2,27 %), Ca 

(1,08 %) a Ti (0,50 %), hodnoty jsou uvedeny v tabulce 10. Mezi další přítomné prvky 

stanovené touto metodou v jednotkách mg/kg patří V, Cr, Mn, Zn, Bi, Rb, Sr, Zr. Jejich 

přesné množství je uvedeno v tabulce 11, graficky jsou pak znázorněny v grafu 2, 
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z kterého je patrno, že prvky s nejvyšším obsahem jsou Mn, Cr a Zr. Obsahy prvků Ba, Co, 

Ni, Cu, Hg, As, Se, Pb, U, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb byly pod mezí detekce metody.  

 
Tabulka 12: Procentuální zastoupení prvků a  nepřesnost měření 

Prvek Obsah [[[[%]]]] Nepřesnost [[[[%]]]] 
Fe 2,27 ±0.02 
Ca 1,08 ±0.02 
Ti 0,50 ±0.008 

 
 

Tabulka 13: Obsahy prvků a  nepřesnost měření 
Prvek Obsah [[[[ mg/kg ]]]] Nepřesnost [[[[ mg/kg ]]]] 

V 28 ±9 
Cr 138 ±13 
Mn 394 ±17 
Zn 27 ±4 
Bi 5 ±2 
Rb 16 ±1 
Sr 43 ±2 
Zr 105 ±2 
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Graf 2: Obsah prvků ve slévárenském písku stanovený RTG - fluorescenční analýzou 
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7. 2 Zhodnocení výsledků biodegradace NEL 
 

Výsledné hodnoty NEL určené organickou analýzou vzorků jsou uvedené v tabulce 

14 a graficky zobrazeny v grafu 3. Z tabulky i grafu lze vyčíst, že během působení 

bakteriálních kultur Pseudomonas putida, Rhodococcus sp. a směsné kultury Pseudomonas 

putida + Rhodococcus sp. došlo k úbytku vybraných NEL C10-C40. 

 

Tabulka 14: Výsledná analýza NEL na vstupu a po 4 týdenním působení bakteriálních 

kultur 

Vzorek NEL C10-C40 

[g/kg] 

Účinnost 

[%] 

Vstup 1,8 - 
Pseudomonas putida + Rhodococcus sp. 0,7 61,1 
Pseudomonas putida 0,5 72,2 
Rhodococcus sp. 0,4 77,8 
Kontrola 0,3 83,3 

 
 

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

g/kg

Přehled biodegradace NEL působením bakteriálních kultur

Vstup
Pseudomonas putida + Rhodococcus sp.
Pseudomonas putida
Rhodococcus sp.
Kontrola

 
Graf 3: Přehled biodegradace NEL působením jednotlivých bakteriálních kultur 

 
 
7. 2. 1 Biodegradace bakteriální kulturou Pseudomonas putida 

 

  V tabulce 15 můžeme vidět pokles NEL C10-C40 vlivem působení bakteriální 

kultury Pseudomonas putida. Účinnost biodegradace po 4 týdenním loužením dosahovala 

hodnoty 72,2 %. Rozdíl v úbytku polutantů je znázorněn v grafu 4. 
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Tabulka 15: Pokles NEL ve vzorku působením bakteriální kultury Pseudomonas putida 
Vzorek Množství NEL C10-C40 

[g/kg] 
Účinnost 

[%] 

Vstup 1,8 - 
Po 4 týdnech 0,5 72,2 
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Graf 4: Přehled biodegradace NEL bakteriální kulturou Pseudomonas putida 

 
 
 
7. 2. 2 Biodegradace bakteriální kulturou Rhodococcus sp.  

 

Tabulka 16 obsahuje hodnoty NEL C10-C40 na vstupu a po biodegradaci bakteriální 

kulturou Rhodococcus sp.. Srovnáním s účinky ostatních bakteriálních kultur je evidentní, 

že bylo při odbourávání dosaženo nejvyšší účinnosti, a to 77, 8 %. Pokles množství 

NEL můžeme vidět v grafu 5.    

 
Tabulka 16: Pokles NEL ve vzorku působením bakteriální kultury Rhodococcus sp. 

 

Vzorek Množství NEL C10-C40 
[g/kg] 

Účinnost 

[%] 

Vstup 1,8 - 
Po 4 týdnech 0,4 77,8 
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Graf 5: Přehled biodegradace NEL bakteriální kulturou Rhodococcus sp. 

 

7. 2. 3 Biodegradace směsnou kulturou bakterií  
 

Pokles NEL C10-C40 vlivem působení směsné kultury bakterií Pseudomonas 

putida a Rhodococcus sp. je patrný z tabulky 17. Tabulka rovněž udává účinnost 

61,1 %, které bylo dosaženo při degradaci. Graficky je úbytek znázorněn v grafu 6.  

 

Tabulka 17: Pokles NEL ve vzorku působením směsné bakteriální kultury 

Vzorek Množství NEL C10-C40 
[g/kg] 

Účinnost 

[%] 

Vstup 1,8 - 
Po 4 týdnech 0,7 61,1 
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Graf 6: Přehled biodegradace NEL směsnou bakteriální kulturou  

 
 
7. 3 Zhodnocení výsledků biodegradace PAU 
 

Organickou analýzou bylo u vstupního vzorku stanoveno, že z šestnácti PAU 

zaujímá nejvyšší podíl Acenaften (0,38 mg/kg) a Naftalen (0,30 mg/kg), dále 

Benzo(a)pyren (0,24 mg/kg), Fenantren (0,21 mg/kg) a Benzo(ghi)perylen (0,7 mg/kg). 

Vstupní hodnoty PAU jsou zobrazeny v grafu 10. Pod mezí detekce přístroje, tedy pod 

hodnotou 0,05 mg/kg, bylo ve všech vzorcích zaznamenáno osm kongenerů. Jednalo se o 

Acenaftylen, Fluoren, Benzo(a)antracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranten, 

Benzo(k)fluoranten, Dibenzo(ah)antracen a Indeno(1,2,3-cd)pyren.  

Veškeré hodnoty na vstupu a hodnoty po bakteriálním loužení jsou uvedené 

v tabulce 18.  
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Tabulka 18: Výsledná analýza PAU na vstupu a po 4 týdenním působení bakteriálních 

kultur 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstup 
Pseudomonas 

putida 
Rhodococcus 

sp. 

Pseudomonas 

putida a 

Rhodococcus sp. Kontrola PAU 
 [mg/kg] 

Naftalen 0,30 0,08 0,28 0,19 0,11 
Acenaftylen <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Acenaften 0,38 0,14 <0,05 0,26 0,37 
Fluoren <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Fenantren 0,21 0,14 0,38 <0,05 0,29 
Antracen <0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,10 
Fluoranten <0,05 0,70 0,86 <0,05 0,87 
Pyren <0,05 0,04 0,05 <0,05 0,05 
Benzo(a) 
antracen 

 
<0,05 

 
<0,05 

 
<0,05 

 
<0,05 

 
<0,05 

Chrysen <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(b) 
fluoranten 

 
<0,05 

 
<0,05 

 
<0,05 

 
<0,05 

 
<0,05 

Benzo(k) 
fluoranten <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(a) 
pyren 0,24 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 
Dibenzo(ah
)antracen <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Benzo(ghi)
perylen 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06 
Indeno(1,2,
3-cd)pyren <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
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Graf 7: Vstupní hodnoty PAU ve vzorku 

 
 
7. 3. 1 Biodegradace bakteriální kulturou Pseudomonas putida 

 

Jak je patrno z tabulky 19, nejúspěšnější v průběhu biodegradaci PAU působením 

bakteriální kultury Pseudomonas putida, byl Benzo(a)pyren s účinností 83,3 %. Následně 

byl odbourán Naftalen s účinností 73,3 %, Acenaften s účinností 63,2 % a Fenantren 

s účinností 33,3 %. U Fenantrenu a Pyrenu, které byly na vstupu pod mezí detekce, došlo 

v průběhu loužení k nárůstu hodnot. Množství Benzo(ghi)perylenu zůstalo po dobu loužení 

stejné. Porovnání hodnot vstupu a výstupu zobrazuje graf 8.  

 

Tabulka 19: Přehled PAU ve vzorku na vstupu a  po působení bakteriální kultury 
Pseudomonas putida 

Vstup Po 4 týdnech  Účinnost 

PAU [mg/kg] [%] 

Naftalen 0,30 0,08 73,3 

Acenaften 0,38 0,14 63,2 

Fenantren 0,21 0,14 33,3 

Fluoranten <0,05 0,70 - 

Pyren <0,05 0,04 - 

Benzo(a)pyren 0,24 <0,05 83,3 

Benzo(ghi)perylen 0,07 0,07 - 
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Graf 8: Přehled vybraných PAU na vstupu a po působení bakteriální kultury Pseudomonas putida 

 

7. 3. 2 Biodegradace bakteriální kulturou Rhodococcus sp. 
 

Při odbourávání PAU za použití bakterie Rhodococcus sp. došlo k nejrazantnějšímu 

úbytku Acenaftenu s účinností 89,5 %, poté Benzo(a)pyrenu s účinností 79,2 % a nejméně 

pak Naftalenu s účinností pouhých 6,7 %. Některé PAU během loužení odbourány nebyly 

a jejich množství se zvýšilo. Jedná se o Fenantren, Antracen, Fluoranten a Pyren. Obsah 

Benzo(ghi)perylenu zůstal beze změn. Souhrn vstupních a výstupních hodnot můžeme 

vidět v tabulce 20. Jejich grafická srovnání pak v grafu 9. 

 
Tabulka 20: Hodnoty PAU ve vzorku na vstupu a  po působení bakteriální kultury Rhodococcus sp. 

Vstup Po 4 týdnech Účinnost 

PAU [mg/kg] [%] 

Naftalen 0,30 0,28 6,7 

Acenaften 0,38 <0,05 89,5 

Fenantren 0,21 0,38 - 

Antracen <0,05 0,06 - 

Fluoranten <0,05 0,86 - 

Pyren <0,05 0,05 - 

Benzo(a)pyren 0,24 0,05 79,2 

Benzo(ghi)perylen 0,07 0,07 - 
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Graf 9: Přehled vybraných PAU na vstupu a po působení bakteriální kultury Rhodococcus sp. 

 
7. 3. 3 Biodegradace směsnou kulturou bakterií  
 

Jak je patrno z tabulky 21, velmi dobrých hodnot bylo dosaženo pomocí směsné 

bakteriální kultury Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. Biodegradace s nejlepší účinností 

proběhla u Benzo(a)pyrenu (83,3 %) a Fenantrenu (80,9 %), méně u Naftalenu (36,7 %), 

Acenaftenu (31,6 %) a Benzo(ghi)perylenu (28,6 %). V grafu 10 je znázorněn přehled 

vstupních a odbouraných množství PAU. 

 

Tabulka 21: Hodnoty PAU ve vzorku na vstupu a  po působení směsné bakteriální kultury 

 Vstup Po 4 týdnech Účinnost 

PAU [mg/kg] [%] 
Naftalen 0,30 0,19 36,7 
Acenaften 0,38 0,26 31,6 
Fenantren 0,21 <0,05 80,9 
Benzo(a)pyren 0,24 <0,05 83,3 
Benzo(ghi)perylen 0,07 0,05 28,6 
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Graf 10: Přehled vybraných PAU na vstupu a po působení směsné bakteriální kultury  
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8. Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo laboratorní odstranění polutantů ze slévárenského 

písku působením čistých bakteriálních kultur Pseudomonas putida, Rhodococcus sp. a směsné 

kultury těchto dvou bakterií. Detekovanými polutanty byly NEL (C10-C40) a PAU.   
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Graf 11: Přehled účinnosti biodegradace 

 

Během 4 týdenní biodegradace slévárenského písku došlo ke snížení především 

NEL (C10-C40). Ze zjištěných výsledků, zaznamenaných v grafu 11, lze říci, že 

nejúčinnější odbourání bylo dosaženo použitím bakterie Rhodococcus sp. s účinností 

83,3 %. Ke snížení došlo i v případech loužení  bakteriální kulturou Pseudomonas putida 

s účinností 72,2 % a směsnou kulturou s účinností 61,1 %.  

Při biodegradaci PAU byly odbourány pouze některé z kongenerů. Nejvyššího 

účinku bylo dosaženo směsnou bakteriální kulturou Pseudomonas putida a Rhodococcus 

sp. Účinnost biodegradace ΣPAU měla hodnotu 59,2 %. Při použití bakteriální kultury 

Pseudomonas putida se jednolivé kongenery degradovaly s účinností v rozmezí 33,3 - 83,3 %. 

U jiných kongenerů však došlo i k navýšení, a tudíž s ohledem na sumární účinnost, 

degradace proběhla pouze z 5,5 %. Nejhorší výsledky zaznamenalo použití bakteriální kultury 

Rhodococcus sp. Ačkoliv u jednotlivých PAU byla účinnost až 89,5 %, sumární výsledek byl z 

důvodu navýšení určitých kongenerů záporný.   

Z celkového hodnocení vyplývá, že nejvhodnějším způsobem degradace NEL (C10-

C40) je použití bakteriální kultury Rhodococcus sp. a v případě degradace PAU směsná 

bakteriální kultura Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. 
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