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Abstract: 

In-situ chemical oxidation (ISCO) is progressive decontamination technique, used for cleaning up 

polluted subsurface. In Czech Republic it is quite common technique which is widely used by lot of 

commercial companies in a full scale. ISCO is based on infiltration of properly selected oxidation 

agent (potassium permanganate, Fenton’s reagent, Ozone) into subsurface, where the present 

contaminants are decomposed to the environmental harmless compounds. Extensive studies of ISCO 

performed on VSCHT shoved lot of positives of ISCO, on the other hand there are some problems and 

complications during application of this technique. Some doubt can be mentioned in direction of fast 

contaminant decomposition, commonly used setup of full scale ISCO and unwillingness of 

commercial companies to innovate and optimize ISCO technique. In praxis we can often see bad 

organized and technically incorrect full scale application of ISCO. This paper summarized actual 

scientific knowledge of ISCO obtained by complex studies on VSCHT. Description of reaction ways 

of permanganate and reaction ratios, are mentioned. And finally comprehensive presentation of set up 

and application of ISCO technique is presented. 
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1. Úvod 

Technologie in-situ chemické oxidace (ISCO) je progresivní metoda umožňující sanaci 

kontaminovaného horninového prostředí. V rámci České republiky ji lze považovat za vcelku 

zavedenou metodu, kterou celá řada komerčních subjektů aplikuje na několika konkrétních lokalitách 

v provozním měřítku. Obecný princip technologie ISCO spočívá v infiltraci vodného roztoku vhodně 

zvoleného oxidačního činidla (nejčastěji manganistanu draselného, peroxidu vodíku či Fentonova 

činidla) do horninového prostředí tak, aby zde došlo k destrukci přítomných kontaminujících látek. 

Primárním cílem sanace bývá kontaminant přítomný v saturované zóně, a to především na lokalitách 

kontaminovaných organickými látkami. Majoritní využití metody ISCO je tedy především spojeno se 

sanací saturované zóny kontaminované chlorovanými ethyleny. Obecné povědomí, ale i mnohá 

odborná literatura připisuje této technologii celou řadu výhod. Zpravidla jsou uváděny: relativně 

rychlý průběh destrukce kontaminantů, tvorba netoxických koncových produktů a malé množství 

odpadů, které při aplikaci metody vznikají. 

 

Bohužel ale nelze přímo souhlasit se všemi těmito tvrzeními. Dlouhodobé studie na VŠCHT sice 

prokázaly sanační schopnosti a sílu metody ISCO, nicméně tato technologie, stejně jako každá jiná, 

má svá úskalí a náležitosti, na které je třeba při přípravě a aplikaci brát zřetel. Lze tedy například 

vyjádřit jisté výhrady k výše naznačené představě o rychlé destrukci kontaminantů, dále k běžně 

akceptovanému způsobu přípravy provozní aplikace a v neposlední řadě k nevelké ochotě sanačních 

firem i orgánů státní správy přispívat k případné optimalizaci tohoto sanačního postupu. V praxi se 

tedy můžeme setkat s nesprávnou, či technicky špatně provedenou aplikací této technologie. V případě 

ISCO může takovéto selhání (na rozdíl například od ventingu) napáchat podstatně větší škody na 

životním prostředí či majetku. Mnoho zkreslených názorů vychází z nízkého stupně poznání podstaty 

procesů, které při aplikaci oxidačních činidel do horninového prostředí nastávají. 

 

Tento příspěvek si klade za cíl shrnout dosavadní poznatky získané v rámci dlouhodobého studia 

ISCO na VŠCHT. Dále uvést bilanci a konkrétní popis chování manganistanu draselného 

v horninovém prostředí a závěrem podat jistý ucelený pohled na přípravu a aplikaci této bezesporu 

efektivní, ale ne zcela jednoduše aplikovatelné sanační technologie. 
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Obr. 1   Cesty destrukce manganistanu draselného 

v podloží 

2. Manganistan draselný – oxidační schopnosti a vliv na ŽP 

Manganistan draselný byl jako oxidační činidlo použit v rámci techniky ISCO již na několika 

desítkách lokalit, a to včetně několika již dokončených nebo probíhajících aplikací v České republice. 

Většina ze zmiňovaných aplikací byla realizována v rámci sanace saturované zóny, zejména potom 

v případech, kdy saturovaná zóna byla kontaminována chlorovanými ethyleny. V případě 

tetrachlorethylenu (C2Cl4), který bývá zpravidla dominantním zástupcem této skupiny, probíhá 

destrukční reakce podle níže uvedené rovnice (1). Manganistan draselný může potom obecně být 

použit pro destrukci dalších organických látek jako například aromátů, fenolů, pesticidů a organických 

kyselin. Praktické zkušenosti jsou ovšem v případě těchto látek poměrně omezené. Výsledným 

produktem redukce manganistanu jsou málo rozpustné oxidy manganu (zde pro jednoduchost uvedené 

pouze jako MnO2), které do horninového prostředí mohou vnášet dodatečnou (někdy významnou) 

sorpční kapacitu [1]. 
 

4 KMnO4 + 3 C2Cl4 + 4 H2O      6 CO2 + 4 K
+
 + 4 MnO2 + 12 Cl 

-
 + 8 H

+
 (1) 

 

Poměrně vysoká popularita manganistanu v rámci techniky ISCO vychází (vedle snadné dostupnosti a 

vcelku příznivé ceny) zejména z následujících skutečností: 

- manganistan může oxidovat kontaminující látky v širokém rozmezí pH, 

- manganistan se v horninovém prostředí rozkládá pomaleji než ostatní oxidanty, 

- rozklad manganistanu v horninovém prostředí probíhá vcelku předvídatelným způsobem a bez 

významného uvolňování energie. 

 

Důsledkem výše naznačeného souboru charakteristik je jednak široká použitelnost manganistanu 

v různých typech kontaminovaných matric a dále poměrně vysoká kontrolovatelnost všech kroků, 

které je v rámci přípravy a realizace procesu in-situ chemické oxidace nutné realizovat [2]. 

 
V praxi může být metoda ISCO doprovázena monitorovanou přirozenou atenuací nebo in-situ 

bioremediací, které slouží jako dočišťovací proces. V obou případech se uplatňují půdní 

mikroorganismy, na které může mít oxidační činidlo okamžité nebo dlouhodobé negativní účinky, 

projevující se na populacích mikroorganismů účastnících se koncové biotransformace. Kvůli 

nespecifičnosti oxidačních reakcí dochází k degradaci komponent buněk mikroorganismů. 

Manganistanový iont je schopen oxidovat makromolekuly buňky. Na druhou stranu ale může během 

oxidace dojít k transformaci původních organických látek na látky lépe mikrobiálně odbouratelné, což 

může stimulovat post-oxidační bioaktivitu [3].  

 

V případě havárie, nešetrného zacházení či 

samovolnému úniku manganistanu draselného 

mimo sanovanou plochu může dojít ke zvýšení 

koncentrace manganu v podzemní vodě. Nelze 

tedy vyloučit, že se zvýšené koncentrace 

manganu mohou objevit ve studnách a způsobit 

tak organoleptické závady vody. 

 

3. Cesty manganistanu v horninovém prostředí 

Z provedených provozních aplikací metody ISCO 

je obecně známo, že pro úspěšné odstranění 

přítomného kontaminantu je nutné zasakovat 

relativně velmi vysoká množství roztoku 

manganistanu draselného. Tento fakt, který 

přináší nejen zvýšené finanční náklady, ale také 

nadměrné vedlejší zatížení životního prostředí je 

způsoben jevem nazývaným přirozená spotřeba 

oxidantu. Přirozená spotřeba oxidantu představuje 

množství manganistanu draselného (případně jiného 

oxidačního činidla), které je spotřebováno 



reakcemi, které nevedou k destrukci kontaminantu. Tato spotřeba bývá v literatuře označována 

zkratkou NOD. V zemině je přítomna organická hmota podléhající oxidaci manganistanem draselným 

a dále různé anorganické látky oxidovatelné za daných podmínek aplikace. Přítomnost těchto složek 

může způsobit, že nedojde k požadované oxidaci kontaminantu, protože dávka oxidantu nepokryje 

společnou redukční kapacitu přirozené organické hmoty (případně dalších anorganických 

oxidovatelných látek) a polutantu, nebo dojde ke zpomalení žádaných reakcí vlivem poklesu 

koncentrace oxidantu. Tuto nadbytečnou spotřebu je nezbytně nutné vzít v úvahu při návrhu množství 

dávkovaného oxidačního činidla. Následující text se bude věnovat popisu jednotlivých cest rozkladu 

manganistanu draselného a jejich vlivu na celkový průběh sanačního zásahu. 

 

3.1. Organická matrice 

Prokazatelně nejzávažnější komplikací doprovázející aplikaci manganistanu do kontaminovaného 

horninového prostředí je nadbytečná spotřeba oxidačního činidla vyplývající z přítomnosti 

nekontaminujících oxidovatelných látek v prostoru sanačního zásahu. Určitý pokus o korelaci mezi 

vlastnostmi kontaminované matrice a spotřebou manganistanu na oxidaci přirozených složek učinil 

Siegriest a kol. [2], přičemž zde byl vcelku podle očekávání prokázán dominantní vliv přirozených 

organických látek na celkovou spotřebu manganistanu draselného. 

 

Vyjdeme-li z prokázaného zásadního vlivu přirozených organických látek na rozklad manganistanu 

aplikovaného do horninového prostředí, můžeme se při pokusu o vysvětlení opřít o závěry studií, při 

kterých bylo sledováno působení manganistanu na huminové látky V podmínkách několikahodinové 

alkalické oxidace huminových kyselin a fulvokyselin výrazným přebytkem manganistanu draselného 

byla prokázána prakticky úplná depolymerace výchozí organické matrice, přičemž bylo následně 

identifikováno široké spektrum reakčních produktů zahrnující zejména alifatické a monoaromatické 

karboxylové kyseliny a estery. Bilančně zcela nevýznamná část huminových látek byla v podmínkách 

alkalické oxidace přeměněna až na oxid uhličitý. Při 20 
o
C bylo z výchozího množství 100 g 

huminových kyselin detekováno pouze 2 – 7 mg oxidu uhličitého [4]. Výrazný posun v míře oxidace 

koncových reakčních produktů byl pozorován při oxidaci huminových kyselin a oxihumolitu 

manganistanem v podmínkách neutrálního pH. Experimenty prováděné ve vsádkovém systému 

s řízeným průtokem dusíku a s možností kontinuální detekce výstupních plynů ukázaly, že většina 

organického uhlíku přecházela až do formy oxidu uhličitého, přičemž bylo na výstupu z aparatury 

překvapivě detekováno i určité množství oxidu uhelnatého [5,6]. 

 

Následné detailní studie [7] reakčního systému manganistan draselný/huminová kyselina umožnily 

pomocí sledování reakčních komponent ve vsádkovém, kontinuálně míchaném reaktoru kvalitní popis 

reakcí huminové kyseliny. Výše nastíněné experimenty napovídají, že reakce mezi huminovou 

kyselinou a manganistanem draselným s největší pravděpodobností probíhá jednou z cest, které jsou 

schematicky znázorněny rovnicemi (2) a (3). 
 

HA(l) + MnO4
-
(l) → HA*(l) + CO2 + CO + MnO2(s) (2) 

V případě první možnosti vycházíme z předpokladu, že veškerá huminová kyselina je složena ze 

stejných nebo velmi podobných molekul s blízkými vlastnostmi vzhledem k chování vůči 

manganistanu draselnému. Rozpuštěná huminová kyselina reaguje s manganistanem draselným 

v rámci jednotek minut za vzniku anorganických produktů, nerozpustných oxidů manganu a 

modifikované huminové kyseliny. Tato modifikovaná huminová kyselina se již vůči manganistanu 

draselnému chová inertně – zůstává v roztoku, nebo za určitých podmínek reaguje řádově pomaleji, 

než původní huminová kyselina. Je tedy pravděpodobné, že na anorganické produkty nejsou v tomto 

případě rozkládány celé molekuly HA, ale z každé molekuly je odštěpena rozložitelná část a zbytek 

zůstává v roztoku jako organický podíl. 
 

HA
(r)

 + HA
(n)

 + MnO4
-
 → HA

(n)
 + CO2 + CO + MnO2 (3) 

Pro druhou možnost vycházíme z předpokladu, že veškerá huminová kyselina nemusí být jedno 

chemické individuum a může tedy být směsí více různých druhů molekul s různými vlastnostmi vůči 

manganistanu draselnému. Reakce by tedy probíhala dle schématu (3), kde část molekul HA, označená 



jako HA
(r)

 je reaktivní a je destruována manganistanem draselným na anorganické produkty v rámci 

jednotek minut a druhá část HA
(n)

 je nereaktivní, k manganistanu se chová inertně, anebo za určitých 

podmínek reaguje řádově pomaleji než HA
(r)

. 

 

I přes relativně značné objasnění mechanismů rozkladu organické složky zeminy zůstává 

neoddiskutovatelným faktem, že v naprosté většině případů je organická hmota hlavním původcem 

zvýšené spotřeby oxidantu. Shrneme-li poznatky studia reakcí organické složky, docházíme vždy 

k přibližně stejné spotřebě oxidantu vztažené na gram organického uhlíku (TOC) v zemině. Tato 

hodnota se až na extrémní výjimky pohybuje kolem 10 g/g TOC, jinak řečeno, kilogram zeminy 

obsahující 0,5% TOC bude mít na tento organický podíl spotřebu 50g KMnO4. 

 

3.2. Anorganická matrice 

Vedle obrovské specifické spotřeby organické matrice je velmi důležitá i spotřeba matrice 

anorganické, neboť anorganický podíl je v naprosté většině případů v zemině majoritní. V běžných 

zeminách (uvažujeme-li lokality potenciální aplikace ISCO) se setkáváme s 0% - 0,5% organického 

podílu zeminy. Zbylá anorganická hmota je většinou tvořena sloučeninami, jako jsou hlinito-

křemičitany, anorganické oxidy a uhličitany. Dále můžeme nalézt některé kovy (například železo) či 

síru, což jsou složky, které se mohou významněji podílet na vedlejší spotřebě oxidantu. Snahou zde 

opět bylo přispět k objasnění příliš vysoké spotřeby manganistanu draselného vztaženou na jednotku 

matrice, která je hlavní překážkou v praktickém využití sanační metody in-situ chemické oxidace. 

Pozornost byla zaměřena na zjištění vlastností půdní matrice, které způsobují příliš vysokou spotřebu 

manganistanu draselného. 

 

Byly provedeny rozsáhlé vsádkové oxidační experimenty s použitím tuhých matric s co nejrůznějšími 

fyzikálně-chemickými vlastnostmi, aby bylo možné vyhodnotit soubory dat statistickými metodami. 

Série připravených vsádkových experimentů probíhala za přesně definovaných podmínek, aby 

výsledky získané z různých sérií měření byly porovnatelné. Laboratorní experimenty probíhaly za 

obvyklých idealizovaných podmínek. V tabulce I jsou uvedeny použité vzorky, změřená specifická 

spotřeba manganistanu draselného a celkový obsah uhlíku jako zlomek výsledků elementární analýzy [8]. 
 

Tab. I   Tuhé matrice 

 

Označení 

vzorku Název vzorku 

Specifická 

spotřeba KMnO4 

[g/kg] 

Obsah uhlíku 

[hm.%] 

1 Budějovice 8 0 

2 Demolice Suchdol 10 0 

3 Mořský písek 8 0 

4 Kopaný písek 1 0 

5 Písek Pece 9 0 

 

Z celkového souboru byly ponechány pouze vzorky s neměřitelným (LiquiTOC II) obsahem 

organického uhlíku. Vidíme, že spotřeba manganistanu se pohybuje v rozmezí 0 – 10 g/kg, přičemž 

zkušenosti z provozních aplikací ukazují, že na zájmových lokalitách (průmyslové areály mnohdy 

tvořené významnou antropogenní navážkou) je třeba počítat spíše s hodnotou blížící se 10g/kg. 

 

3.3. Reakce s cílovým kontaminantem 

V předchozích odstavcích jsme naznačili důležitost vedlejší potřeby oxidantu způsobené jak 

organickou, tak anorganickou složkou zeminy. Konkrétnější pohled na problematiku vedlejší spotřeby 

získáme až ve chvíli, kdy provedeme kompletní bilanci spotřeby manganistanu draselného a porovnáme 

tak množství oxidantu spotřebované na cílový kontaminant (například dle rovnice 1) s celkovým 

aplikovaným množstvím. Na lokalitě MOTOCO a.s [9,10] byla právě takováto celková bilance po 

ukončení sanačního zásahu provedena, a to pomocí měření koncentrace chloridových aniontů 

v podzemní vodě. Tímto způsobem bylo prokázáno, že pouze cca 1 – 2 % aplikovaného manganistanu 

bylo využito na oxidaci přítomných kontaminantů (tetrachlorethylen a trichlorethylen), zatímco 



kontaminant

 organická složka

 anorganická složka

Obr.2   Podíl spotřebovaného manganistanu draselného 

u modelové zeminy (99,5% písek; 0,5 organická hmota; 

100 mg/kg PCE) 

zbývajících 98 % manganistanu bylo redukováno reakčními mechanismy, které s přítomnou 

kontaminací nesouvisely. Příklad této konkrétní lokality je o to zajímavější, že v kontaminované 

zvodni byl obsah organického uhlíku menší než 0,2 % hm. 

 

3.4. Autodestrukce a sorpce 

Výčet možných cest destrukce manganistanu draselného v sanovaném prostoru by nebyl kompletní 

bez zmínky o potenciální autodestrukci a sorpci manganistanu draselného na zemině. O autodestrukci 

se zmiňuje REES [11], laboratorní testy sice autodestrukci manganistanu považují za velmi pomalou, 

nicméně v horninovém prostředí může společně se sorpcí v dlouhodobém horizontu hrát 

nezanedbatelnou roli. Manganistan draselný totiž zůstává ve zvodni po aplikaci po dobu několika 

měsíců (v závislosti na aplikované dávce a typu matrice) a po celou tuto dobu může destruovat 

kontaminanty. Jak kontaminující látky rozpuštěné v podzemní vodě, tak i látky sorbované na zemině 

podléhající postupné desorpci. Dále látky rozpouštějící se z kapalné fáze, případně i kontaminanty 

přicházející z přitékající podzemní vodou. 

Nicméně v konečném důsledku není žádoucí, aby manganistan setrvával v horninovém prostředí 

nadměrně dlouho. A právě zde hrají svou roli autodestrukční procesy navíc podporované potenciálně 

oxidovatelnými látkami (Fe
2+

, Mn
2+

) přitékajícími do sanované oblasti společně s podzemní vodou. 

 

4. Závěr 

Závěrem si vezměme modelovou 

zeminu a zasákněme do ní definované 

množství manganistanu draselného. 

Máme jeden kilogram písčité (99,5 %) 

zeminy, která obsahuje 0,5 % organické 

hmoty s obsahem uhlíku přibližně 50 % 

a kontaminujme ji tetrachlorethylenem 

(100 mg/kg). V okamžiku, kdy do 

takovéto modelové zeminy zasákneme 

nadbytek vodného roztoku manganistanu 

draselného, začne oxidant nejprve 

reagovat s přítomnými organickými 

látkami, na které bude spotřebováno cca 

71,5% zasáknutého množství.  

 

 

 

 

 

Dále pak dojde k reakci manganistanu s anorganickou složkou (pískem) která spotřebuje 28 % 

dostupného manganistanu. Přítomný kontaminant, který bude odbourán, spotřebuje pouhých 0,5 % 

dodaného manganistanu. Schematicky je tento poměr znázorněn na obr. 2. Oxidant sice teoreticky 

začíná reagovat s přítomným kontaminantem ihned po jeho zasáknutí, nicméně vzhledem k reakčním 

poměrům a rychlostem reakcí můžeme s jistou mírou zkreslení uvažovat souslednost ukázanou na obr. 1. 

Tento fakt bohužel stojí proti úspěšnému dokončení sanace. Protože manganistan reaguje ochotněji 

s půdní organikou než s přítomným kontaminantem, musíme pro odbourání znečišťujících látek dodat 

do horninového prostředí dostatečné množství oxidantu na pokrytí celkové spotřeby, která by v tomto 

našem modelovém případě činila 35 g/kg. 

 

Na uvedené modelové situaci jsme si tedy ukázali, že i přes skutečnost, že metoda ISCO je velmi 

účinná pro odstranění kontaminace, není její praktická aplikace zcela bez problémů. Demonstrovaná 

zvýšená spotřeba oxidantu přináší nejen vyšší zatížení životního prostředí, ale samozřejmě také 

nadměrné finanční náklady. Z těchto důvodů je při plánování a aplikaci metody ISCO vždy 

bezpodmínečně nutné provést kvalitní monitoring lokality, laboratorní experimenty a přesné plánování 

sanačního zásahu tak, aby bylo oxidační činidlo co možná nejlépe zacíleno na přítomný kontaminant 

a bylo tak dosaženo maximální efektivity. 
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