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• ropné uhlovodíky (mazací oleje, 

hydraulické oleje, řezné emulze, 

chladicí kapaliny, petrolej, 

technický benzin, motorová nafta) 

• chlorované alifatické uhlovodíky, 

zejména tetralorethylen a 

trichlorethylen (odmašťovací 

procesy) 

• polycyklické aromatické 

uhlovodíky (těžší frakce ropných 

uhlovodíků, produkty 

nedokonalého spalování org. látek) 

• některé stopové kovy, zejména As, 

Pb, Zn a Cr (povrchové úpravy) 

• celkový organický uhlík (odpadní 

kaly, splaškové vody, apod.) 

Situace 

Průzkumnými pracemi byli na lokalitě 

zjištěny následující kontaminanty:  



Stará chromovna 
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- součást haly č. 22 

- galvanické pokovování nástrojů 

- prevázka od roku 1950; roce 1992 

rekonstrukce zdí objektu chromovny, kde se 

začaly objevovat výkvěty Cr-solí 

- odpadní vody z chromovny byly 

vypouštěny do chromové chemické 

kanalizace a odváděny na neutralizační 

stanici 

- výkvěty chromových solí, a to jak na jejich 

vnitřních površích, tak také vně objektu  

- průsaky skrze konstrukce zdí anebo pouze 

znečištění omítek? 

  

  

Cr3+ Cr6+ 

[mg/kg] [mg/kg] 

Maximální 

koncentrace 
57550 32000 

Průměrné 

koncentrace 
29557,5 16407,5 

Koncentrace chromu ve stavebních konstrukcích: 



Přírodní pomery – geologie 
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Kontaminace chromem v zeminách 
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Nesaturovaná zóna: 

- Cr6+ cca 2 t, z toho 1,99 t v oblasti A1 = přímé 

podloží chromovny (plocha: 200 m2, hloubka: 18 m) 

- zbytek (0,07 t) v oblasti A2 = okolí chromovny 
(plocha: 200 m2, hloubka: 18 m) 

Saturovaná zóna:  

- chrom přítomen pouze v trojmocné formě! 

Maximální a průměrný koncentrace chromu v zemině:  

A2 

A1 

A 

  

  

Cr3+ Cr6+ 

max 

(mg/kg) 

průměr 

(mg/kg) 

max 

(mg/kg) 

průměr 

(mg/kg) 

Chromovna – A1 502,0 43,6 535,0 272,82 

Chromovna – A2 6310,0 285,55 120,0 9,7 

Označení 

oblasti 

Oblast 

A1/A2 

[m2] 

Hloubka 

[m] 

Objem 

zeminy 

[m3] 

Hmotnost 

zeminy [t] 

Průměrná 

koncentrace Cr6+ 

[mg/kg] 

Hmotnost Cr6+ 

[t] 

chromovna 

(oblast A1) 
200 18,7 3 740 7 293 272,82 1,99 

chromovna -  

blízké okolí 

(oblast A2) 

200 18 3 600 7 020 9,7 0,07 

Celkem 400 - 7 340 14 313 - 2,06 

Označení 

oblasti 

Oblast 

A2 [m2] 

Hloubk

a [m] 

Objem 

zeminy 

[m3] 

Hmotnost 

zeminy [t] 

Průměrná 

koncentrace Cr3+ 

[mg/kg] 

Hmotnost Cr3+ 

[t] 

chromovna 

(oblast A1) 
200 18,7 3 740 7 293 43,6 0,32 

chromovna -  

blízké okolí 

(oblast A2) 

200 18 3 600 7 020 285,55 2,0 

Celkem 400 - 7 340 14 313 - 2,32 

Bilanční výpočet pro Cr6+ v zemině 

Bilanční výpočet pro Cr3+ v zemině 
Cr6  - indikační hodnota = 5,6 mg/kg;  Cr3+ - referenční koncentrace = 10 mg/kg 
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Transport chromu v nesaturované zóně 

• Cr6+ - v procesu chromování používán jako roztok chromanů,  

• intenzívní nebo dlouhodobý únik chromanů z chromovacích lázní, skladů nebo následně skrze 

netěsnosti v odpadové kanalizaci 

• infiltrace atmosférických srážek        rozpouštění       gravitační migrace v rozpuštěné formě 

směrem k hladině podzemní vody jako Cr6+ (Cr6+ - dobře rozpustný, napr. rozp. dichromanu sodného = 873 g/l)   

• transport byl zpomalován chemickou destabilizací, sorpčními procesy, apod., o čemž svědčí 

přidružené výsledky koncentrací Cr3+, které představuje redukovanou formu Cr6+  

• nehrozí další úniky nebezpečných látek – ukončená výroba ale vlivem infiltrace srážek může 

docházet k vymývání chromanů z nesaturované zóny k hladině podzemní vody 

Poměr celkového a šestimocného chromu v sondě GTN-1: 
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, oblast B2 
, oblast B1 

  

Chromovna a 

blízké okolí – B1 

 

Kontaminačný 

mrak mimo 

ohnisko 

znečištění – B2 

Cr6+ Cr3+ Cr3+ 

[µg/l] [µg/l] [µg/l] 

max 41 900,0 6 980,0 40,5 

průměr 17 280,0 2 611,7 22,5 

Koncentrace Cr6+ a Cr3+ ve vodě podle 

vyčleněných ploch : 

Kontaminace chromem v podzemní vodě 

• Cr6+ velmi vysoké koncentrace ale 

pouze v okolí chromovny (B1) 

• v B2 – Cr6+ pod detekční limity !  

• Cr3+ mírně zvýšené oproti refer. h. 

až cca 700 m od zdroje znečištění ! 

• jiné dosud neidentifikované zdroje 

znečištění ? (PCE) 

• Bilance chromu v podzemní vodě: 

B1 = 22 t chromu  (cca 3 t Cr6+) 

B2 = 13,5 t Cr3+ 

Cr6+  - indikační hodnota = 0,031 µg/l  

Cr3+ - referenční koncentrace = 10 µg/l  
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1. – antropogenní navážka  

2. – spraše 

3. – písek a štěrk s polohami jílů 

4. – jíl s polohami štěrků a písků 

5. – vápenec 

Transport chromu v saturované zóne 

PCE 

kf = n  x 10-4 m/s 

• skutečná rychlost proudění 

podzemní vody je 4,00 × 10-5 

m/s (tj. cca 3,5 m/den) 

• přetok podzemní vody  

z kvartérního do terciérního 

kolektoru  

• masivní/dlouhodobý únik Cr6+ 

• rychlost migrace Cr je 

primárně ovlivňována advekcí 

+ sorpce, pH, oxidačně-

redukční podmínky, rozpad, 

disperze, retardace apod.+ 

čerpání vody pro 

průmyslové účely ? (HVS-1) 

• v podz. v. redukce vysoce 

mobilního Cr6+ na Cr3+ - pak 

hydrolyzuje za vzniku špatně 

rozpustných sloučenin 

• k únikům již nedochází , 

možná aktivace po odstranění 

objektu chromovny 
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• omezení míry a rozsahu znečištění zeminy Cr6+ pod budovou chromovny 

• omezení míry a rozsahu znečištění podzemní vody Cr6+ a Cr3+ v okolí chromovny v směru 

proudění.podzemní vody 

• úplné vymístění stávající chromovny 

• vysoký koeficient nebezpečnosti pro pracovníky, kteří by prováděli demoliční práce objektu 

chromovny, a to v případě nepoužití ochranných pomůcek 

• vysoký koeficient nebezpečnosti v rámci hypotetického scénáře občanské zástavby pro 

dospělé i dětské rezidenty, čímž je potvrzena nemožnost použití předmětné oblasti pro obytné 

účely v současném stavu (aktuální využití – brounfield) 

• chrom v oblasti bývalé chromovny migruje do podzemní vody a s ní až do vzdálenosti cca 700 

m směrem na JZ.  

• vzhledem k přetoku kvartérní zvodně do terciérní v blízkosti vrtu HI-1 je možná kontaminace 

Černovické terasy, která se jeví jako perspektivní zdroj užitkové, případně i pitné vody pro 

mnoho okolních obyvatel nebo společností 

• kontaminace PAU v zeminách má pouze plošně omezený rozsah a je zčásti v podzákladí budov; 

kontaminace stopovými kovy (kromě Cr) má lokální charakter 

Rizika a návrh opatření 

OPTIMÁLNÍ SANAČNÍ ZÁSAH ??? 

Rizika 

Návrh opatření 



Laboratorní testy 

• Prvotní úvaha – převést Cr6+ na netoxickou formu a tu stabilizovat v horninovém prostředí, aby 

nedošlo k jeho migraci 

• Po potřeby realizace zakázky bylo potřeba najít vhodné redukční činidlo, které rovněž přispěje 

ke komplexaci chromu a jeho zvýšenou stabilizaci v horninovém prostředí 

• Účelem provedeného laboratorního experimentu bylo zjistit využitelnost nZVI a jeho potenciální 

efektivitu při sanačním zásahu v oblastech kontaminovaných chromem s vyšším zastoupením 

formy Cr6+  

• Testy byly provedeny jako kolonové testy se zeminou z dané lokality  

• 2 fáze experimentu: 

1) Reaktivní (reduktivní) fáze – ověřit efektivitu nZVI při redukci Cr6+ na méně toxickou 

formu Cr3+ a její imobilizaci v horninovém prostředí 

2) Desorpční fáze – koncipována tak, aby se zjistilo, zda za běžných podmínek může dojít 

ke zpětné oxidaci Cr3+ na Cr6+ a jeho zpětnému uvolnění do podzemní vody, případně najít 

hraniční podmínky, při kterých může k tomuto dojít  

 

 



Nanočástice nulamocného železa 

 nZVI = nano Zero-Valent Iron (Fe0) 

 Malé rozměry (< 100 nm)  

 Snadnější migrace horninovým prostředím 

 Vyšší reaktivita  

 Velký povrch 

 Schopnost indukovat silné redukční 

prostředí v saturované zóně 

 

 Fe0 + 3 H2O → Fe3+ + 3 OH- + 3 H+ + 3 e-   

CrO4
2- + 3 e- + 4 H+ → Cr3+ + 4 OH- 

 

CrO4
2- + Fe0 + 4 H2O → Fe(OH)3 + Cr(OH)3 + 2 OH- 

 

NO3
- + 8 e- + 4 H+ → NH4

+ 

SO4
2- + 8 e- + 2 H+ → H2S 



Laboratorní testy – reaktivní fáze 

• Testy byly provedeny jako kolonové testy se zeminou z dané lokality  

• Testovaná zemina – odebrána na cílové lokalitě, vysušena, rozmělněna, zhomogenizována 

• Připraveny 2 kolony (kolona A - aplikace nZVI; kolona B - slepý pokus) 

• Do kolon nalito cca 220 ml destilované vody a pozvolna nasypán 900 g připravené zeminy 

(rovnoměrné zavodnění kolony – vytvoření modelu saturované zóny) 

• Usazení cca 24 hodin 

 



Laboratorní testy – rekativní fáze 

• Po 24 hodinách – do kolony A aplikace vodné suspenze nZVI (80 ml o přibližné koncentraci 

5 g/l); do kolony B aplikace 80 ml destilované vody 

• Injektováno do různých výškových úrovní sloupce zeminy  

• Vršek kolon byl uzavřen a takto se kolony nechaly stát 22 dnů 



Laboratorní testy – reaktivní fáze 

• Po 22 dnech 



Laboratorní testy – reaktivní fáze 

• Po 22 dnech byla přebytečná voda z kolon vypuštěna a provedena analýza 

• Zemina byla vysušena; část šla poté na analýzu, část (100 g) do další fáze experimentu 

Přebytečná voda z kolony – před filtrací 
Přebytečná voda z kolony – po filtraci 



Laboratorní testy – reaktivní fáze - výsledky 

 Celkové množství Cr6+ obsaženo v zemině jednotlivých kolon před zahájením a po 

ukončení reakční fáze testu a ve vypuštěné reakční vodě 

Koncentrace jednotlivých forem chromu ve sledovaných matricích 1. fáze experimentu – výsledky analýz 

  Kolona A (nZVI) Kolona B (slepý) 

  
Cr(6+) Cr(3+) Cr(celk) poznámka Cr(6+) Cr(3+) Cr(celk) poznámka 

Koncentrace ve vstupní zemině [mg/kg] 18,36 3 219 3 237 množství zeminy: 900 g 18,36 3 680 3 698 množství zeminy: 900 g 

Koncentrace v zemině po uplynutí reakční doby 

[mg/kg]  
3,26 2 461 2 464 množství zeminy: 900 g 17 3 097 3114 množství zeminy: 900 g 

Koncentrace v reakční vodě, která protekla 

kolonou [mg/l]  
1,44 0,17 1,61 

množství vody proteklé 

kolonou: 100 ml 

pH: 9,21 

ORP: -18 mV 

37,75 3,70 41,45 

množství vody proteklé 

kolonou: 95 ml 

pH: 8,51 

ORP: 212 mV 



Laboratorní testy – reaktivní fáze - výsledky 

 Účinnost přeměny (redukce) Cr6+ na Cr3+ 

Koncentrace jednotlivých forem chromu ve sledovaných matricích 1. fáze experimentu – výsledky analýz 

  Kolona A (nZVI) Kolona B (slepý) 

  
Cr(6+) Cr(3+) Cr(celk) poznámka Cr(6+) Cr(3+) Cr(celk) poznámka 

Koncentrace ve vstupní zemině [mg/kg] 18,36 3 219 3 237 množství zeminy: 900 g 18,36 3 680 3 698 množství zeminy: 900 g 

Koncentrace v zemině po uplynutí reakční doby (= 

zemina A-C) [mg/kg]  
3,26 2 461 2464 množství zeminy: 900 g 17 3 097 3114 množství zeminy: 900 g 

Koncentrace v reakční vodě, která protekla (= 

voda A-C) kolonou [mg/l]  
1,44 0,17 1,61 

množství vody proteklé 

kolonou: 100 ml 

pH: 9,21 

ORP: -18 mV 

37,75 3,70 41,45 

množství vody proteklé 

kolonou: 95 ml 

pH: 8,51 

ORP: 212 mV 



Laboratorní testy – reaktivní fáze - výsledky 

 Celkové zastoupení chromu a jeho forem ve vstupní zemině, v zemině po 

ukončené reakční době a ve vypuštěné vodě z kolony  



Laboratorní testy – desorpční fáze 

• 3 x 100 g vysušené zeminy z 1. fáze experimentu bylo vloženo paralelně do 3 kolon 

• Takto umístěná zemina v kolonách pak byla promyta 200 ml různě upravenou kohoutkovou vodou 

• Byla sledována míra desorpce chromu a jeho forem do této průplachové vody 

• Jednotlivé průplachy byly následující: 

1) Čistá kohoutková voda (A1, B1) 

2) Kohoutková voda s upraveným pH na cca 3-4 (A2, B2) 

3) Kohoutková voda s přídavkem oxidačního činidla (1 ml 35% H2O2 ̴ 0,175% H2O2) (A3, B3) 

4) Kohoutková voda s upraveným pH na cca 3 + přídavek 1 ml 35% H2O2 (pouze pro kolonu s 

nZVI, tj. pouze A4) 

 

B3 B2 B1 

A3 
A2 A1 



Laboratorní testy – desorpční fáze 

Bilance pouze Cr6+ - kolona B (slepý) 



Laboratorní testy – desorpční fáze 

Bilance pouze Cr6+ - kolona A (nZVI) 



Laboratorní testy – desorpční fáze 

Celkové množství uvolněného chromu z kolony, tj. množství v mg, které bylo obsaženo v proteklé 

vodě 

1) Čistá kohoutková voda (A1, B1) 

2) Kohoutková voda s pH cca 3-4 (A2, B2) 

3) Kohoutková voda + H2O2 (A3, B3) 

4) Kohoutková voda s pH na cca 3 + H2O2  
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Laboratorní testy – závěry 

 Výrazná migrace a uvolnění do vody – hlavně u Cr6+ 

 Redukce Cr6+ pomocí aktivovaného nZVI probíhá rychle – řádově hodiny až 

dny 

 Cr3+ je podstatně méně rozpustná a dochází tak ke stabilizaci chromu v 

horninovém prostředí i díky vznikajícím hydratovaným oxidům železa, které 

Cr3+ sorbují 

 Průplachovými testy bylo zjištěno, že u zeminy, kde došlo k redukci 

přítomného chromu na formu Cr3+, nemají neutrální ani kyselé vody tendenci 

zpětně oxidovat Cr3+ na Cr6+ a desorbovat jej z horninového prostředí 

 k výraznější změně (oxidaci) došlo až v přítomnosti oxidačního činidla, 

avšak uvolnění do vody nedošlo v takové míře jako u slepého vzorku 

(přítomnost železitých hydroxidů) 

 U nZVI – dvojí efektivita – redukce a sorpce – vhodné pro reakční bariéry 

 

 Aplikace nZVI pro řešení situace na dané lokalitě se jeví jako 

nejvhodnější 
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Navrhované sanační řešení – provedení 
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Příklad provedení redukční bariéry pomocí série vrtů  
(US Department of Energy, 2000) 

Vysvětlivky: 1 – koncepční diagram, 2 – dizajn čištěné oblasti, 3 – směr proudění podzemní vody, 4 – šířka čištěné zóny, 

5 – délka čištěné zóny, 6 – znečistěná oblast, 7 – zdroj znečistění, 8 – čištěná plocha, 9 – injektážní vrt, 10 – monitorovací 

vrt (sonda), 11 – jádrový vrt, 12 – reaktívní oblast. 



Závěry 
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• S ohledem na plánované využití lokality jako stavebního pozemku pro výstavbu 

průmyslového objektu, byly provedeny průzkumné práce a aktualizace analýzy rizika, 

souvisejícího s existencí staré ekologické zátěže spojené s bývalým provozem průmyslové 

výroby a chromovny 

• Pod chromovnou a v jejím nedalekém okolí byla ověřena poměrně masivní kontaminace 

šestimocným a celkovým chromem v zeminách a v podzemní vodě 

• Šíření toxičtějšího Cr6+ je značně limitované především v důsledků jeho redukce na Cr3+ 

• Analýzou rizika bylo zjištěno, že je třeba eliminovat rizika spojená se stavebními 

konstrukcemi kontaminovanými chromem (trojmocným i šestimocným) a zeminou v 

bezprostředním okolí chromovny. Z hlediska dlouhodobé ochrany životního prostředí je také 

vhodné zamezit dalšímu průniku kontaminace do životního prostředí a minimalizovat míru a 

rozsah kontaminace podzemní vody šestimocným chromem v okolí chromovny. 

• Jako optimální nápravní opatření se jeví imobilizace chromu v horninovém prostředí, díky 

čemuž budou odstraněny všechny zjištěné stávající i potenciální negativní vlivy zdroje 

kontaminace při ekonomicky přijatelných nákladech. 

• Pro řešení situace na dané lokalitě se dobře osvědčila aplikace nZVI  

– dvojí efektivita: redukce + sorpce = vhodné pro reakční bariéry 


