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Abstract: 

Geochemical reactive barrier has recently been proven to be a technology suitable for use in 

remediation systems. Under proper hydrogeological conditions, the barriers can completely replace 

conventional processes used to prevent discharge of contaminated water from the remediation zone. If 

the in-situ chemical or chemico-microbiological methods are used for remediation, the hydraulic 

barrier cannot be applied and building of underground sealing walls with reaction gates is technically 

and financially demanding. The principle of geochemical reactive barrier is based on in-situ reaction 

treatment zone formed in the place where contamination is leaking from the protected area. The 

treatment zone contains the appropriate reactant with long enough residence time and sufficient 

reactivity in the aquifer. Water flowing through the treatment zone is remediated and concentration of 

contaminants is reduced to required clean-up level. The article presents results of in-situ remediation 

of the site extensively polluted by chlorinated ethylenes. Geochemical reactive barrier was applied as a 

temporary safety element to remove pollution in the zone of contamination plume discharge. 
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Abstrakt: 

Geochemická reaktivní bariéra je provozně nově ověřovaný prvek sanačního systému, který na 

lokalitě s vhodnými hydrogeologickými podmínkami může plně nahradit klasické postupy, jejichž 

cílem je zabránění odtoku kontaminované vody mimo sanovaný areál. Pokud je sanace ohnisek 

znečištění řešena in-situ chemickými nebo chemicko-mikrobiologickými metodami, nelze použít např. 

hydraulickou bariéru, a budování podzemní těsnicí stěny s reakčními branami je technicky i finančně 

velmi náročné. Princip geochemické reaktivní bariéry spočívá ve vytvoření in-situ reakční zóny 

v prostoru úniku kontaminace z chráněného prostoru vhodným reaktantem, který má dostatečně 

dlouhou dobu zdržení a reaktivity v horninovém prostředí. Protékající podzemní voda je tak zbavena 

kontaminace na požadovanou úroveň. V příspěvku jsou prezentovány výsledky in-situ sanačního 

zásahu na lokalitě s rozsáhlým znečištěním chlorovanými ethyleny, kde byla geochemická reaktivní 

bariéra použita jako dočasný pojistný prvek eliminace kontaminace v zóně odtoku podzemní vody 

z ohnisek znečištění. 
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Úvod 

Standardně používané způsoby sanace podzemních vod byly založeny na extrakčních metodách 

odstranění kontaminantů. Využíváno bylo především čerpání podzemních vod a jejich čištění ex-situ. 

Zabránění šíření kontaminace je obvykle řešeno těsnicími stěnami nebo hydraulickými bariérami.  

 

Nově používané (inovativní) metody sanace jsou založeny na in-situ chemických reakcích přímo 

v horninovém prostředí. Nasazení těchto metod nelze obvykle kombinovat s hydraulickým zásahem, 

jelikož udržování deprese na podzemních vodách, např. v případě hydraulické bariéry, vede 

k urychlení proudění podzemních vod, zkrácení reakční doby a mimo jiné i k průniku reagentu do 
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čerpané vody a tím jeho ztrátě, popřípadě komplikacím s čištěním odčerpaných vod. Tento fakt je 

jedním s významných omezujících faktorů nasazení inovativních metod na již sanovaných lokalitách, 

kde nelze bez adekvátní náhrady odstavit hydraulickou ochranu.  

 

Princip geochemické bariéry 

Geochemická bariéra představuje zónu s odlišnými fyzikálně-chemickými podmínkami (pH, redox-

potenciál, sorpční kapacita, biogenní pochody), kde z cirkulujících roztoků nebo podzemních vod 

dochází k vysrážení rozpuštěných látek nebo k chemickým či biochemickým reakcím. V přírodě je 

tento efekt poměrně běžný a vedle změn chemizmu podzemních vod vede až k vylučování užitkových 

kovů a vzniku ložisek nerostných surovin. Přírodní geochemické bariéry jsou založeny na několika 

základních přírodních pochodech. Například faciálními změnami sedimentace v mocnějších 

sedimentárních komplexech vznikají polohy se zvýšeným obsahem organické hmoty a s tím spjatou 

změnou redox-potenciálu. Na těchto polohách dochází k nabohacení kovů zachycených z protékajících 

podzemních vod a vzniku tzv. infiltračních ložisek (například uranová ložiska v pískovcích). 

Typickým příkladem geochemické bariéry jsou také gossany, které vznikají zvětráváním rudních 

ložisek. Rudní minerály jsou v oxidační zóně rozpouštěny a migrují podzemní vodou do redukční 

oblasti, kde se znovu vysráží rudní minerály (cementační zóna). U řady primárně chudých ložisek tak 

došlo ke vzniku těžitelných rudních akumulací. 

 

Změnu fyzikálních chemických podmínek v horninovém prostředí lze samozřejmě generovat i uměle. 

Je tak možno za použití vhodného činidla a vhodných koncentrací vytvořit zónu s nezměněnými 

filtračními parametry, avšak se změněnou geochemií. Difúzní geochemickou bariéru je tak možno 

definovat jako uměle vytvořenou linii v horninovém prostředí, kde řízeně probíhají geochemické 

reakce mezi horninovým prostředím, podzemní vodou a dodávanými reagenty. Bariéra neklade 

hydraulický odpor protékající podzemní vodě, nevznikají deprese ani elevace na hladině podzemní 

vody - nejsou tedy deformovány odtokové poměry. Na geochemické bariéře dochází k procesům, 

kterými lze dosáhnout požadovaných parametrů odtékající vody.  

 

Příklad aplikace geochemické bariéry na dlouhodobě sanované lokalitě 

Průzkumné a sanační práce jsou na lokalitě realizovány již od roku 1992. Nosnou technologií 

sanačního zásahu byla extrakce znečištění ClE klasickými metodami (venting, airsparging, stripování) 

a likvidace extrahovaného ClE ex-situ. Jejich aplikace v podloží výrobních hal však naráží na 

omezující faktory, které jsou pro dané metody při provozním nasazení až limitní. V rámci provedené 

sanace byla odstraněna ohniska nesaturované zóny z dostupných částí areálu. Klasická technologie 

sanace již dále nebyla schopna efektivně eliminovat znečištění podzemních vod. Byla proto provedena 

reinterpretace geologické stavby zájmové lokality na základě výsledků několika etap průzkumných 

prací. Reinterpretace vedla k ujasnění místních odtokových poměrů podzemních vod a migračních cest 

kontaminace. Identifikovány byly preferenční cesty šíření ClE svahovým přítokem do nivy v oblastech 

předkvarterních erozních údolí.  

 

Geologické a hydrogeologické poměry 

Skalní podloží lokality je tvořeno dvojslídnými migmatity. Reliéf skalního podloží je možno relativně 

dobře definovat, nicméně je maskován zvětrávacími pochody. Jistou nejistotou je i použitá technologie 

vrtání, kdy nemusí být zcela jasně určena báze eluvia. Bázi kvartérního pokryvu na lokalitě tvoří 

eluvium podložních migmatitů, které jen ojediněle bylo odstraněno erozní činností. Eluvium má 

povahu prachovitých písků a jemných až drobných písčitých štěrků. Velikost úlomků se pohybuje do 

20 mm. Zdrojová hornina při svém zvětrávání generovala vznik jílových minerálů, které byly v rámci 

eluvia redistribuovány a vytvořily polohy s vyšším obsahem jílu. Mocnost eluvia je nerovnoměrná 

v důsledku erozivní činnosti jak přímo říčního toku během kvartéru, ale také svahových přítoků 

povrchových vod. Hojně rozšířené jsou deluviální sedimenty (svahoviny), které se v nejvyšších 

mocnostech vyskytují na bázi svahu, a to až ve formě dejekčních kuželů. Deluvia jsou představována 

prachovito-písčitými hlínami s hojnými úlomky křemene, zpravidla drobnými (do 2 cm). Typické 

fluviální sedimenty jsou reprezentovány především jílovito-písčitými hrubými polymiktními štěrky. 

Charakteristika kolektoru je dána rozšířením jednotlivých typů kvartérních sedimentů a podložních 

hornin a morfologií skalního podloží. Lze očekávat proměnlivé hydrogeologické poměry v různých 



 
 

pozicích svahu a říční terasy. Proměnlivost hydrogeologických poměrů je způsobena střídáním 

různých typů kolektorových hornin a je ovlivněna i variabilitou obsahu aleuropelitické složky v rámci 

jednotlivých typů sedimentů. Situace je dále komplikovaná četnými navážkami dosahujícími mocnosti 

až několika metrů. Významným faktorem je i sklon reliéfu a tvar skalního podloží. Z hlediska sanace 

ClE je nutno zohlednit i možnost proniknutí kontaminace do zóny přípovrchového rozvětrání 

a rozpukání skalního masivu. Puklinové systémy mohou představovat prioritní zóny šíření 

kontaminace k erozivní bázi. 

 

Princip intenzifikace sanačních opatření 

Navržená intenzifikace sanačních opatření se soustředila na dva základní úkoly. Primárně byla řešena 

eliminace zbytkového znečištění v ohniscích a především v jejich kontaminační aureole, kde je 

v některých případech úroveň znečištění v současné době vyšší než v sanovaných ohniscích. Velká 

pozornost byla věnována zamezení odtoku kontaminace mimo areál závodu do přilehlé nivy 

a následně do toku. Provozování hydraulické bariéry vede k urychlení proudění podzemních vod mezi 

ohniskem a čerpanými vrty, což je z hlediska reduktivní dechlorace nežádoucí a vedle zkrácení 

reakční doby by vedlo i ke ztrátám reakčního činidla. Navržena proto byla realizace geochemické 

difuzní bariéry jako dočasného sanačního prvku. Jedná se v daném případě o metodu stabilizace 

kontaminace ClE na bázi nanoželeza s řízeně upravenou reakční kinetikou dle konkrétních podmínek 

na lokalitě. 

 

 
 

Obr. 1: Rozložení prvků sanace v lokalitě 

 

Sanace kontaminace ClE v ohniscích byla řešena reduktivní dehalogenací a jako redukční činidlo byl 

zvolen laktát sodný. Injektáž byla provedena tlakově do šikmých vrtů pod výrobní objekty. Jelikož 

bylo kalkulováno s rozplavením činidla v celé ploše kontaminačního mraku, byla zvolena relativně 

vysoká koncentrace 80g/l. Aplikace byla velmi úspěšná především v propustnějších částech 

kontaminačních mraků, kde došlo k významné eliminaci znečištění. 

 

Geochemické bariéry byly designovány jako linie injektážních vrtů (vzdálenost 3 m) sestavených do 

půlkruhů s centrálním vrtem. S odstupem 5 - 10 metrů od injektážní linie byly pak vybudovány 

monitorovací vrty. Injektážní vrty byly provedeny až pod bázi kvarteru a vystrojeny ocelovou pažnicí. 
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Jako reakční činidlo byl původně plánován speciálně pro geochemické bariéry nově vyvíjený 

kompozitní materiál na bázi mikro a nanoželeza. Jelikož v době aplikace nebyly ještě dokončeny 

laboratorní testy reaktivity a kinetiky tohoto nového materiálu a nebyla zcela vyřešena technologie 

výroby, bylo použito nanoželezo (dále NZVI), konkrétně produkt Nanoferstar 25. Dávkována byla 

relativně vysoká koncentrace 10 g/l, a to z důvodu potřebné dotace dostatečného množství činidla do 

bariéry. Příprava aplikačního roztoku probíhala přímo na lokalitě z dodaného práškového materiálu za 

použití speciálního dispergátoru.  

 

Efektivita procesu reduktivní dechlorace na bariérách byla podpořena zcela nově vyvinutou sanační 

metodou za použití stejnosměrného proudu (metoda je patentově chráněna). Princip metody spočívá 

v dotaci elektronů do horninového prostředí ve vhodných proudových hustotách. Elektroredukce 

probíhá tak, že organická sloučenina je nejdříve obohacena o elektron a vznikne z ní aktivní látka, 

která následně podstoupí sérii transferů elektronů a chemických reakcí za vzniku výsledných 

produktů. Proces dodání elektronu substrátu zahrnuje přímý elektronový transfer z katody nebo 

nepřímý elektronový transfer z elektroreduktivně aktivovaných materiálů (NZVI). Dalším aspektem, 

velmi důležitým pro průběh elektrochemické redukce, je ovlivnění pH a Eh. Dotací elektronů z katody 

do horninového prostředí dochází k snížení Eh do oblasti blízké hranici stability vody. Produkovány 

jsou protony, ale v systému se zvýší koncentrace hydroxidových iontů a tím dojde ke zvýšení pH 

(v reálných podmínkách až na hodnotu 14). Zvyšující se pH sice omezuje podmínky vhodné pro 

reduktivní dechloraci z hlediska nutného snížení Eh, produkce protonů je však nezastupitelná pro 

hydrogenaci aktivovaných molekul a dechlorace tak probíhá na katodě a i v širším okolí katody. 

Elektrický proud však způsobuje i další podpůrné efekty. Výrazným způsobem se zlepšuje migrační 

schopnost NZVI v elektrickém poli, jelikož je potlačena agregace částic NZVI změnou jejich zeta 

potenciálu. Především však dotací elektronů dochází ke konzervaci povrchu částic NZVI před rychlou 

oxidací, a tím se výrazně prodlužuje doba aktivity NZVI v horninovém prostředí. V případě 

geochemických bariér je možno vhodnou proudovou hustotou využít zvýšené migrace NZVI 

v elektrostatickém poli a uvést je do rovnováhy proti opačným směrem působícímu proudění 

podzemní vody. Tím dojede ke stabilizaci reakčního činidla na předem zvoleném místě. Metoda je 

patentově chráněna v rámci patentové přihlášky (značka spisu PV 2012-914). Na lokalitě byly pažnice 

injektážních vrtů zapojeny jako katody a centrální vrty byly osazeny výměnnou anodou. 

 

Dosažené výsledky 

Účinnost bariér i sanace ohnisek je podrobně sledována. V intervalu 14 dnů jsou měřeny základní 

parametry (pH, Eh, vodivost, kyslík, teplota) a v intervalu 6 týdnů jsou odebírány vzorky na stanovení 

koncentrace ClE, popřípadě dalších složek. Je možno konstatovat, že velmi rychle došlo k odstranění 

ClE z injektážních vrtů, což byl očekávaný efekt. Neočekávaně rychle však došlo i k odstranění 

kontaminace za bariérami. Maximální účinnost bariér na monitorovací vrty byla pozorována po 

3 měsících, nikoliv však poklesem Eh, ale eliminací ClE. Nárůst koncentrací byl zaznamenán až na 

konci července, tj. 8 měsíců po aplikaci. Plošný rozsah sumy ClE před aplikací a po 5 měsících 

provozu je zřejmý z následujícího obrázku. Účinnost bariéry je dostatečná, přitom na bariéru natéká 

kontaminovaná voda s koncentrací až 10 000 ug/l, což se projevilo nárůstem obsahu na nejvíce 

zatíženém vrtu DBC-8 a tím i nárůstem průměrných hodnot (viz obr. 3). Schopnost bariéry 

dechlorovat PCE a TCE je dosud dostatečná. V případě DCE je zřejmý nárůst koncentrací přibližně po 

šesti měsících provozu. V následujícím období bude nutno přistoupit k aplikaci nové dávky 

redukčního činidla 

 



 
 

 
 

Obr. 2: Interpretace kontaminace podzemní vody před injektáží a po 5 měsících provozu geochemické 

bariéry (koncentrace v ug/l sumy ClE) 
 

 
 

Obr. 3: Vývoj průměrného obsahu ClE ve vrtech geochemických bariér (suma ClE, ug/l) 

 

Koncentrace ClE v monitorovacích 

vrtech za geochemickou bariérou velmi 

rychle reagovaly na provedenou injektáž 

(viz graf, šipkou označeno časové období 

injektáže). Demonstrovaný vrt A-4 se 

nachází na okraji nivy 10 m za 

geochemickou bariérou ve směru 

proudění podzemní vody. V minulosti 

byl zapojen do systému sanačního 

čerpání. Koncentrace ClE před 

odstavením čerpání v listopadu 2012 byly 

sníženy mísením silně kontaminovaných 

vod s relativně čistými podzemními 

vodami protékajícími nivou. Po odstavení 

čerpání a aplikaci NZVI do bariéry došlo 

k poklesu koncentrací ClE až na velmi 

nízkou úroveň. Vedle přerušení nátoku kontaminované vody svahovým přítokem se pozitivně 

projevilo i ředění přitékající podzemní vodou při vyšších stavech hladiny. Při posledním monitoringu 

je zřejmý vliv slábnoucí redukční kapacity bariéry. Přesto je úroveň kontaminace na cca 10% 

kontaminace přitékající z ohniska. 

 

Závěr 

Práce provedené na lokalitě ověřily v plnoprovozním měřítku praktickou použitelnost geochemických 

bariér pro řešení sanací i obtížně řešitelných lokalit. Vývoj a výzkum geochemických difuzních bariér 

je z hlediska dalšího rozvoje in-situ sanačních technologií velmi významným počinem. Geochemická 
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bariéra v podstatě nahrazuje funkci hydraulické ochrany, jelikož průchodem kontaminovaných vod 

přes bariéru dochází k odstranění kontaminace a zamezení jejího šíření do okolí. Z hlediska funkčnosti 

a bezpečnosti provozu je možno konstatovat vyšší spolehlivost, jelikož bariéra není citlivá 

k provozním vlivům (např. výpadek elektrického proudu, porucha čerpadel, klimatické podmínky, 

poruchy ČOV apod.). Samozřejmě její funkčnost je časově omezená a s vyčerpáním reakční náplně 

klesá i její účinnost. Tento zcela nový prvek sanačních technologií může mít velmi velký aplikační 

potenciál. Lze jej nasadit i na lokalitách se složitými geologickými podmínkami, kde hydraulický 

zásah je neefektivní nebo nespolehlivý. Výzkum a vývoj geochemických bariér na bázi různě velkých 

částic nulmocného železa představuje kombinaci nejnovějších metod designu reakčních náplní, jejich 

aktivace a stabilizace stejnosměrným proudem, ale i managementu řízení a kontroly procesu. 

Kombinací těchto metod lze efektivně využít reakční náplň a významně prodloužit její aplikační dobu. 

Vývoj nových typů reakčních náplní nastavených přímo na konkrétní podmínky jednotlivých lokalit 

pak může přinést další zefektivnění technologie geochemických bariér a optimalizaci jejich nasazení 

do praxe.  
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