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Abstract: 

In last years biological in-situ technologies are applied for remediation of contamination by 

chlorinated hydrocarbons (CHC). Method of biological reductive dechlorination (BRD) is based on 

supply of appropriate organic substrate to the contaminated subsurface. The organic substrate is 

fermented leading to production of molecular hydrogen. Hydrogen is consumed as electron donor in a 

sequential reduction of chlorinated hydrocarbons yielding nontoxic ethene and ethane. In the Czech 

Republic whey is mostly used as organic substrate due to simple injection into aquifer and a low cost. 

In case of highly permeable aquifers it is more convenient to use a substrate that acts longer and has 

lower migration ability. A vegetable oil is such a substrate that due to higher viscosity and its 

hydrophobic nature has low migration potential and degrades slowly. Slower start of hydrogen 

production due to slow hydrolysis may be a disadvantage of this substrate in some cases. At the site 

historically contaminated by CHC commercial product CAP 18 ME® was tested in a pilot scale. CAP 

18 ME® is a blend of vegetable oil and fatty acids methyl esters (FAME), thus combines slow and 

long-lasting production of hydrogen by biodegradation of vegetable oil and rapid production of 

hydrogen by degradation of FAME. The product was injected into three multilevel permanent injectors 

situated perpendicular to groundwater flow. 2.5 months after injection of the product reductive 

dechlorination to ethene was observed in down-gradient monitoring wells. 8 months after injection of 

the substrate ethene already dominated. Biological reductive dechlorination yielded in decrease of 

total CHC concentration , 8 months after injection decrease of CHC in groundwater of monitoring 

wells by 84 % up to 99 % was observed, whereas according to TOC levels the organic substrate has 

not been exhausted. 
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Abstrakt: 

V posledních letech se uplatňují biologické in-situ technologie k sanaci znečištění chlorovanými 

uhlovodíky. Metoda biologické reduktivní dechlorace (BRD) je založena na aplikaci vhodného 

organického substrátu do znečištěného horninového prostředí, jehož fermentací vzniká molekulární 

vodík. Ten se stává donorem elektronu pro následnou sekvenční redukci chlorovaných uhlovodíků až 

na netoxický ethen a ethan. V České republice se jako organický substrát používá především syrovátka 

pro svou snadnou injektáž do zvodněného kolektoru a nízkou cenu. V případě kolektorů s vyšší 

propustností je vhodnější použít substrát, který má dlouhodobější účinnost a nižší migrační schopnost. 

Takovým substrátem je rostlinný olej, který se vyznačuje díky viskozitě a hydrofobním vlastnostem 

nižšími migračními schopnostmi a pomalým rozkladem. Nevýhodou může být pomalejší nástup 

produkce vodíku způsobený pomalou hydrolýzou oleje. Na lokalitě kontaminované chlorovanými 

uhlovodíky byl pilotně odzkoušen preparát CAP 18 ME® tvořený směsí rostlinného oleje a methyl 

esteru mastných kyselin. Tento preparát kombinuje pomalou a dlouhodobou produkci vodíku 

rozkladem rostlinného oleje a okamžitou produkci rozkladem methyl esteru. Preparát byl aplikován do 

3 víceúrovňových vystrojených vrtů situovaných kolmo na směr proudění. Již 2,5 měsíce po aplikaci 

byl v monitorovacích vrtech situovaných ve směru proudění podzemní vody pozorován průběh 

reduktivní dechlorace při produkci ethenu. 8 měsíců po aplikaci substrátu relativní zastoupení ethenu 

již dominovalo. Biologická reduktivní dechlorace způsobila i pokles sumární koncentrace ClU, po 8 

měsících činil úbytek v monitorovacích objektech oproti stavu před aplikací substrátu 84 % až 99 %, 

přičemž dle obsahů TOC substrát nebyl vyčerpán.  

mailto:nemecek@enacon.cz


Klíčová slova: 

Chlorované uhlovodíky, sanace, biologická reduktivní dechlorace, substrát na bázi rostlinného oleje 

 

Úvod 

Biologická reduktivní dechlorace je metoda založená na anaerobní biodegradaci chlorovaných látek. 

Používá se pro sanaci chlorovaných alifatických uhlovodíků, zejména chlorovaných ethenů. Hlavním 

mechanismem procesu je tzv. halorespirace, některými autory nazývaná také jako chlororespirace 

(Macháčková, 2007). Její princip je založen na reakci, při které je chlorovaný uhlovodík akceptorem 

elektronu a atom chlóru v jeho molekule nahrazen atomem vodíku (obr. 1). Tím dochází k postupné 

dechloraci chlorovaných uhlovodíků až na netoxický ethen a ethan. Vodík se v horninovém prostředí 

vytváří fermentací mnoha druhů organických látek, včetně ropných uhlovodíků nebo přírodních 

organických látek. Při sanaci metodou BRD pak vodík vzniká fermentací dodaného substrátu.  

 
Obr. 1: Sekvenční transformace chlorovaných ethylenů při halorespiraci (U.S. EPA, 2000 - upraveno) 

 

Na základě reakční kinetiky a analýz terénních dat je halorespirace pravděpodobně hlavním 

mechanismem přirozené atenuace chlorovaných rozpouštědel na mnoha lokalitách. Aby však tento 

proces probíhal, musí být splněny podmínky anaerobního prostředí s nízkým oxidačně-redukčním 

potenciálem, musí být přítomny bakterie nebo konsorcium bakterií schopných halorespirace, musí být 

zajištěna přítomnost chlorovaných rozpouštědel podléhajících halorespiraci a dostatečný přísun 

fermentačního substrátu k produkci rozpuštěného vodíku (Wiedermeier et al., 1999). 

 

Oproti klasickým sanačním postupům (sanační čerpání, air sparing) nebo metodám chemické oxidace 

se metoda BRD vyznačuje nižšími náklady. Náklady na aplikaci metody BRD jsou spojené především 

s nákupem a dávkováním substrátu (prostřednictvím trvale vystrojených vrtů nebo metodou přímého 

zatláčení). Provozní náklady jsou velmi nízké a jsou spojené především s monitoringem a průběžným 

vyhodnocováním, případně s opakovaným dávkováním.  

 

Tak jako u většiny sanačních technologií využívajících přirozené degradační pochody je třeba při 

aplikaci BRD počítat s faktem, že tato metoda se obecně nedá použít na všech lokalitách (její 

aplikovatelnost závisí především na místních hydrogeologických a hydrochemických podmínkách). 

Např. se neodporučuje metodu BRD použít pro sanaci zdrojových zón s masivním výskytem CHC ve 

formě volné fáze, v prostředí, kam nelze substrát aplikovat a distribuovat (díky nízké propustnosti 

nebo značné heterogenity) nebo kde se z různých důvodů nevyskytuje mikroflóra schopná 

halorespirace. Rovněž není vhodné projektovat tuto metodu na lokalitách s vysokým obsahem 

dusičnanů nebo síranů. 

 

Jako fermentační substrát při sanačních aplikacích je používána celá řada organických látek: jedná se 

o látky rychle se rozkládající a poskytující okamžitý zdroj vodíku (laktát, ethanol, methanol, melasa, 

syrovátka) nebo látky či jejich směsi, jejichž rozklad a tedy produkce probíhá pomaleji a dlouhodobě 

(rostlinný olej emulzifikovaný nebo neemulzifikovaný, mulč nebo kompost, a dále také komerční 

preparáty, například HRC® (polyester kyseliny mléčné), (U.S. EPA, 2000; Henry, B. et al.). 

Výhodou první skupiny substrátů je rychlý nástup biodegradačních procesů, dobré migrační vlastnosti, 

nevýhodou časté dávkování (frekvence opakování aplikace týdny až první měsíce). U „pomalých“ 

substrátů může být v některých případech nevýhodou horší migrační schopnost, a tedy i aplikace do 



horninového prostředí a vyšší nákupní cena. Výhodou je jejich schopnost dlouhodobě působit. 

Frekvence dávkování je cca 1 rok a v řadě případů stačí jednorázová aplikace. 

 

Na lokalitě kontaminované chlorovanými uhlovodíky byl pilotně odzkoušen preparát CAP 18 ME® 

tvořený směsí rostlinného oleje a methyl esteru mastných kyselin. Tento preparát kombinuje pomalou 

a dlouhodobou produkci vodíku rozkladem rostlinného oleje a okamžitou produkci rozkladem methyl 

esteru mastných kyselin. 

 

Metodika: 

Testovací lokalita 

V podloží testovací lokality (v hloubce 6,5 m až 8 m pod terénem) vystupují biotitické porfyrické žuly. 

Žuly jsou ve svrchní partii navětralé až zvětralé. V nadloží žul se nachází písčité až štěrkovité eluvium 

o průměrné mocnosti 1,5 m. Eluvia jsou kryta vrstvou jílu až jílovité hlíny proměnlivé mocnosti 0,5 m 

až 1,5 m. Horninový profil je uzavřen vrstvou navážek, převážně charakteru jílovito-písčitých hlín 

o průměrné mocnosti 6 m.  

 

Zvodnění se váže na spodní partii navážek, na eluvium, zvětralinovou zónu skalního podkladu a na 

povrchové rozpojení puklin. Volná hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3 až 4 m p.t. 

Propustnost horninového prostředí je průlinová, směrem do podloží žulového podloží přechází 

v průlinově-puklinovou až puklinovou. 

 

Koeficient filtrace zvodněného komplexu se pohybuje v řádech k=n.10
-5

-n.10
-4

 m/s (vztažený na celý 

vodní sloupec vrtu). Karotážním měřením ve vrtech byly zjištěny velmi propustné polohy zejména 

v navážce a eluviu do hloubky 7,5 m s přirozeným prouděním o rychlosti až 2,5 m/den. 

 

Podzemní voda před pilotní zkouškou měla mírně kyselou reakci (6,5 až 6,9), celkovou mineralizaci 

(800 až 1500 mg/l), hydrochemicky se jedná o typ Na-Cl nebo smíšený typ Na-Cl-HCO3. Redox 

potenciál se pohyboval od 90 až 190 mV, což přibližně odpovídá anoxickému prostředí. 

 

Historickým používáním chlorovaných rozpouštědel byla podzemní voda na lokalitě znečištěna 

chlorovanými etheny (ClU). Sumární koncentrace ClU (PCE, TCE, 1,1-DCE, cis-1,2-DCE, trans-1,2-

DCE aVC) v prostoru pilotní zkoušky se před zahájením pilotní zkoušky pohybovala v rozmezí 200 až 

1700 µg/l v závislosti na hloubce perforovaného úseku vrtu (vyšší koncentrace v hlubší partii 

kolektoru). Již před zahájením pilotní zkoušky byl pozorován významný stupeň rozkladu primárních 

PCE a TCE na méně chlorované etheny DCE a VC a detekován byl, byť v koncentracích pouze 

prvních jednotek µg/l, i ethan. Kontaminace ClU je v podzemní vodě vrstvy navážek doprovázena 

zvýšenými obsahy ropných uhlovodíků (RU). Koncentrace RU vyjádřená jako C10-C40 lokálně 

dosahuje až 4750 µg/l. Zaznamenány byly i zvýšené obsahy celkového organického uhlíku (TOC), 

před zahájením pilotní zkoušky se pohybovaly v rozmezí 4 až 9 mg/l. Fermentací přítomných 

organických látek tedy byly již v minulosti vytvořeny podmínky pro reduktivní dechloraci ClU. 

Anaerobní prostředí vytvořené postupnou biologickou spotřebou akceptorů elektronu (kyslík, 

dusičnany, sírany) potvrdila i přítomnost methanu v podzemní vodě navážek (300 – 1500 µg/l). 

 

Pilotní aplikace preparátu 

Princip pilotní zkoušky spočíval v jednorázové středotlaké injektáži vybraného preparátu (CAP 18 

ME®) pro podporu a urychlení biologické reduktivní dechlorace (BRD) chlorovaných uhlovodíků 

a v monitoringu tohoto biodegradačního procesu. Pilotní zkouškou byla testována metoda BRD 

v uspořádání biobariéry situované napříč směru proudění podzemních vod. Z důvodu existence 

zvětralého až zvětralého skalního podloží byla zvolena aplikace preparátu prostřednictvím 

vystrojených vrtů, nikoli injektáží metodou „direct push“. Kolmo na směr proudění byly situovány tři 

injektážní vrty (HV-60, HV-61 a HV-62) ve vzdálenosti 3,5 m. Každý vrt sestává ze tří jednotlivých 

piezometrů (H - horní, S -střední, D - dolní) otevřených do různých hloubkových úrovní: 3-4 m p.t., 

5-6 m p.t. a 7-8 m p.t.  

 



 

Do každého injektážního piezometru bylo aplikováno cca 220 l preparátu CAP 18 ME®, následovala 

injektáž 80 l vody. Celkem bylo zasáknuto 2 m
3
 preparátu a 0,7 m

3
 vody. 

 

Monitoring  

Efekt testované metody byl sledován pomocí terénních měření (teplota, pH, redox potenciál, vodivost) 

a laboratorních analýz vzorků odebíraných z injektážích vrtů a ze dvou monitorovacích vrtů (HV-63 

a HV-52) situovaných 3,5 m, resp. 9 m ve směru proudění podzemní vody. Nátok do biobariéry byl 

monitorován vrtem HV-51 situovaným 5 m proti směru proudění. Uspořádání pilotního pokusu je 

znázorněno na obr. 2. 

 

 
 

Obr. 2: Uspořádání pilotního pokusu 

 

Dosud (v době zpracování příspěvku – červenec 2013) bylo provedeno 1 kolo monitoringu před 

aplikací substrátu a 3 kola monitoringu po aplikaci (2,5 měsíce, 6 měsíců a 8 měsíců po aplikaci 

substrátu). Vzorky podzemních vod byly analyzovány pokaždé na obsahy ClU a produktů 

biologických rozkladných procesů (chloridy, methan, ethan, ethen), s nižší frekvencí byly analyzovány 

ropné uhlovodíky, těžké kovy, prováděn úplný chemický rozbor a mikrobiologické kultivační 

zkoušky. 

 

Vzorky podzemní vody byly odebírány v dynamickém stavu peristaltickým čerpadlem. Před náběrem 

vzorku byly odčerpány přibližně 3 objemy vody v piezometru. 

 

Výsledky a diskuze 

Průběh pilotní zkoušky je dobře patrný z podélného profilu sumárních koncentrací ClU v jednotlivých 

časových řezech (obr. 3) a na grafech zastoupení jednotlivých ClU v podzemní vodě monitorovacích 

vrtů HV-63 a HV-52 situovaných ve směru proudění podzemní vody od biobariéry (obr. 4 a obr. 5). 

Z obr. 3 je patrné, že již od prvního kola monitoringu po zásaku substrátu dochází k poklesu sumární 

koncentrace ClU v podzemní vodě pozorovacích objektů ve směru proudění, a to i přes nárůst 

koncentrace ClU na nátoku do vytvořené biobariéry (vrt HV-51H). V květnu 2013 (8 měsíců po 

aplikaci substrátu) byla zjištěna ve vrtech HV-63 a HV-52 sumární koncentrace 147 µg/l, resp. 6 µg/l, 

což představuje pokles oproti stavu před aplikací substrátu 84 %, resp. 99 %.  

 



 

 
 

Obr. 3: Sumární koncentrace ClU v podélném profilu pro jednotlivé časové řezy (injektáž substrátu 

proběhla v září 2012) 

 

 
 

Obr. 4: Vývoj zastoupení jednotlivých ClU v podzemní vodě v čase - vrt HV-63 

 

 
 

Obr. 5: Vývoj zastoupení jednotlivých ClU v podzemní vodě v čase - vrt HV-52 

 



 

Zajímavý je vývoj relativního zastoupení jednotlivých ethenů (obr. 4 a obr. 5). Zatímco před aplikací 

substrátu se v podzemní vodě obou vrtů HV-63 a HV-52 akumuloval cis-1,2-DCE, po aplikaci 

biologický rozklad ClU dobíhá až na úplně dechlorovaný ethen, který v bližším vrtu HV-63 dominuje 

již 8 měsíců po aplikaci substrátu a v podzemní vodě vzdálenějšího vrtu již po 6 měsících. 

 

Pro posouzení stupně rozkladu byl vypočten stupeň dechlorace podle vztahu: 

 

%100
4

432

ethenVCDCEcisTCEPCE

ethenVCDCEcisTCE
, 

 
kde [kontaminant] představuje molární koncentraci (mmol/l) jednotlivých kontaminantů. Vypočtené 

hodnoty stupně dechlorace jsou graficky znázorněny v podélném profilu v jednotlivých časových 

řezech na obr. 6. 

 

 
 

Obr. 6: Stupeň dechlorace ClU v podélném profilu pro jednotlivé časové řezy (injektáž substrátu 

proběhla v září 2012) 

 

Jak je z obr. 6 patrné, stupeň dechlorace před aplikací substrátu dosahoval v jednotlivých vrtech 46 % 

až 51 %. Po aplikaci došlo k rychlému nárůstu stupně dechlorace na 72 % u injektážního vrtu HV-

61D. V tomto vrtu je stupeň dechlorace ClU na této úrovni stabilní, pravděpodobně ustavením 

rovnováhy rychlosti rozkladných procesů a intenzity nátoku polutantu do vytvořené biobariéry. 

V monitorovacích vrtech níže po proudu podzemních vod je dynamika stupně dechlorace pozorována 

po delší dobu a po 8 měsících stupeň dechlorace dosáhl 95 % (HV-63) a 99 % (HV-52). 
 

 
 

Obr. 7: Koncentrace methanu a TOC v podzemní vodě monitorovacích vrtů 



 

Spotřeba substrátu ve zvodněném horninovém prostředí je sledována analýzami TOC ve vzorcích 

podzemní vody. Na obr. 7 je znázorněn vývoj koncentrace TOC v monitorovacích vrtech HV-63 

a HV-52 spolu s obsahy methanu. Z výsledků vyplývá, že maxima obsahů TOC byla dosažena 

přibližně 6 měsíců po aplikaci pravděpodobně rozkladem metyl esterů mastných kyselin. Ve 

vzdálenějším monitorovacím vrtu HV-52 (9,5 m od injektážní linie) byl v tomto období obsah TOC 

55,2 mg/l. Následuje pokles obsahu TOC v podzemní vodě obou monitorovacích vrtů. To však nemá 

vliv na biodegradační procesy, což je patrné nejen z vývoje stupně dechlorace (obr. 6), ale i z obsahu 

methanu (obr. 7), který indikuje redukční prostředí zvodně.  

 

Závěr 

Dosavadní výsledky pilotního odzkoušení prokázaly vhodnost použití metody biologické reduktivní 

dechlorace s využitím substrátu na bázi rostlinného oleje v podmínkách testovací lokality: počáteční 

obsahy ClU v rozmezí 200 až 1700 µg/l, matečné PCE a TCE částečně dechlorovány již před aplikací 

substrátu, dostatečná propustnost (k=n.10
-5

-n.10
-4

 m/s), vyšší rychlosti proudění podzemní vody (až 

2,5 m/den). 

 

V pozorovacích vrtech situovaných 3,5 m a 9,5 m po směru proudění došlo po 8 měsících od aplikace 

substrátu k výrazné dechloraci původních ClU, stupeň dechlorace stoupl z úrovně 46 % a 51 % na 

95 %, resp. 99 %. Za stejné období došlo k celkovému poklesu koncentrace ClU o 84 %, resp. 99 %. 

Nedochází tedy k akumulaci toxického vinylchloridu, která je pozorována v případech neúplné 

dechlorace. Na lokalitě je tedy přítomen kmen bakterie nebo konsorcium bakterií, které jsou schopny 

dechlorovat ClU úplně až na ethen/ethan. 

 

Použitý substrát má dlouhodobou účinnost. Ani 8 měsíců po aplikaci nedošlo k jeho vyčerpání.  
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