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Sanační procesy – laboratoř biotechnologie

Oblasti výzkumu
• výzkum, vývoj a ověřování vlastních environmentálních 

biotechnologií (čištění odpadních vod, odpadních vzdušin, 
bioremediace kontaminovaného horninového prostředí, 
problematika potlačení růstu sinic)

• optimalizace a verifikace nových nebo modifikovaných 
biotechnologií pro spolupracující firmy a experimentální 
modelování možných limitních stavů

• využití nanovlákenných materiálů v environmentálních 
technologiích (např. jako nosiče biomasy)

• modifikace separačních membrán přídavkem biocidních 
nanomateriálů

• spolupráce s potenciálními realizátory v rámci programů VaV

Aplikace
• provádění laboratorních a pilotních zkoušek pro konkrétní 

čistírny odpadních vod
• plánování a finanční odhad vyvíjených a ověřovaných 

technologií
• návrh biotechnologií pro sanace znečištění podzemních 

vod, zemin a vzdušin

ARTEC

Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec, http://artec.tul.cz, kontaktní osoba: RNDr. Alena Ševců, Ph.D., tel.: +420 485 353 786, alena.sevcu@tul.cz



          VÝZKUMNÉ CENTRUM „POKROČILÉ SANAČNÍ TECHNOLOGIE A PROCESY“
ADVANCED REMEDIATION TECHNOLOGIES AND PROCESSES CENTER

Remediation Processes – Laboratory of Biotechnology

Fields of research
• Research, development and verification of given environ-

mental biotechnologies (waste water treatment, waste air 
mass treatment, bioremediation of contaminated rocky 
environment, issues concerning cyanobacteria growth 
reduction)

• Optimization and verification of new or modified biotechno-
logies for cooperating companies and experimental model-
ling of possible limited states

• Utilization of nanofibrous materials in environmental techno-
logies (e.g. as carriers of biomass)

• Modification of separated membranes by the addition of 
biocide nanomaterials

• Cooperation with potential practitioners in the framework of 
science and research programmes

Application
• Carrying out laboratory and pilot tests for concrete sewage 

treatment plants
• Planning and financial estimation of developed and verified 

technologies
• Proposal of biotechnologies for groundwater remediation, 

soil and air mass contamination

ARTEC

Technical University of Liberec, Studentská 2, 461 17 Liberec, Czech Republic, http://artec.tul.cz, contact: RNDr. Alena Ševců, Ph.D., tel.: +420 485 353 786, alena.sevcu@tul.cz


	Sanacní procesy − laborator biotechnologie
	Remediation Processes − Laboratory of Biotechnology

