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ÚVOD 

V posledních několika letech se 

nanomateriály staly fenoménem a symbolem 

moderní doby. Rapidní nárůst jejich uplatnění 

v mnoha odvětvích je stále více patrný. Jednou 

z oblastí cílené aplikace komerčně vyráběných 

nanomateriálů se stává i ochrana a sanace životního 

prostředí. Látky, jejichž částice se přibližují 

rozměrům v řádech desítek nm, výrazně mění svoje 

vlastnosti v porovnání s běžnými mikro a makro 

rozměry. Obecně je to způsobeno tím, že 

nanočástice mají oproti větším částicím rozsáhlejší 

povrchovou plochu v přepočtu na svou hmotnost. 

Podstatnou vlastností tak je nejen zmíněný 

mnohonásobně vyšší povrch, ale i výrazně vyšší 

reaktivita. Použitím nanomateriálů je proto možné 

získat mnohem širší manipulační prostor v sanační 

praxi i ochraně různých složek životního prostředí. 

V mnoha případech tak lze využívat materiály, 

které nejsou toxické ani cizorodé pro životní 

prostředí a přesto dostatečně efektivní pro 

požadovaný druh činnosti. 

Mezi nejvíce využívané nanomateriály 

v sanační praxi se řadí především ty na bázi 

nulamocného železa a uhlíku. Nanočástice na bázi 

nulamocného železa (nZVI = nano zero-valent 

iron) se vyznačují silnými redukčními účinky a 

díky malým rozměrům (< 100 nm) i podstatně 

vyšší reaktivitou a migrační schopností 

v horninovém prostředí v porovnání se železnými 

částicemi větších rozměrů jako např. mikroželezo 

či železné špony. Ve vodném prostředí funguje 

nZVI jako výborný elektron donor, což z něho dělá 

univerzální sanační materiál pro odstraňování 

široké škály kontaminantů degradovatelných 

redukčními pochody. Jedná se především o 

halogenované organické látky, jejichž dehalogenací 

zpravidla vznikají látky méně toxické a snáze 

biologicky odbouratelné. Při reakci s nZVI 

vystupují kontaminanty jako akceptor elektronů, 

čímž dochází k jejich redukci a současně dochází k 

oxidaci nZVI. Ve vodném prostředí reaguje nZVI 

primárně s vodou podle následujících rovnic: (1) za 

anaerobních podmínek, (2) za aerobních podmínek, 

přičemž druhá reakce probíhá rychleji.  

 

Fe
0
 + 2 H2O → Fe

2+
 + H2 + 2 OH

-
                       (1) 

2 Fe
0
 + 2 H2O + O2 → 2Fe

2+
 + 4 OH

-
                  (2) 

Z pohledu výměny elektronů lze také vyjádřit 

reakci ve vodném prostředí následujícími 

rovnicemi (3) a (4): 

Fe
0
 → Fe

2+
 + 2 e

-
                                                  (3) 

2 H
+
 + 2 e

-
 → H2                                                                           (4) 

Elektrony uvolněné při reakci s vodou se pak 

mohou účastnit redukčních reakcí s jinými 

organickými či anorganickými látkami. Mimo 

degradaci redukčními mechanismy může při 

kontaktu kontaminantů s povrchem nZVI dojít také 

k sorpci či srážení 

Nanočástice na bázi uhlíku mohou mít 

různou strukturu (fullereny, nanotrubice, grafen), 

avšak v sanační praxi se nejvíce využívají 

nanouhlíkové trubičky. Díky svým nanorozměrům 

se výrazně zvyšuje reakční povrch a tedy i sorpční 

kapacita nanomateriálu.  

Poslední dobou se v sanační praxi začínají 

stále více uplatňovat také kombinované 

nanomateriály (nanoželezo-nanouhlík) nebo 

kombinace nanomateriálů s jinými látkami, 

materiály či přípravky. Mezi tyto adjuvantní 

přípravky mohou patřit různé biosurfaktanty 

organické netoxické látky (syrovátka, 

karboxymethylceluosa) atp. Tyto mohou nejen 

podporovat vlastnosti daných nanomateriálů jako 

reaktivitu, migraci, desorpci kontaminantů 

z horninového prostředí atp., ale rovněž mohou 

působit jako živný substrát a zdroj uhlíku pro 

mikroorganismy. Tím může dojít k podpoře 

přirozené atenuace v daném prostředí a zefektivnit 

tak celý sanační proces.  

Tato studie je zaměřena na aplikaci různě 

modifikovaných forem nZVI (ve spojení s různými 

typy materiálů) během in-situ sanace podzemních 

vod. Aplikace byly provedeny na dvou lokalitách 

s vysokými obsahy chlorovaných ethenů (ClE) 

v podzemní vodě. Účelem bylo nejen snížit 

celkovou kontaminaci v daných oblastech, ale 

rovněž porovnat efektivitu různě modifikovaných 

forem nZVI a jejich využitelnost při in-situ sanaci 

podzemních vod. 
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STRUČNÝ POPIS LOKALIT 

Lokalita A se nachází v areálu podniku 

zaměřeného na kovovýrobu, kde majoritní 

kontaminaci podzemní vody tvoří ClE jako 

důsledek staré ekologické zátěže. Horninové 

prostředí saturované zóny má charakter slabě 

písčitých jílů a hladina podzemní vody je zde silně 

ovlivněna řekou protékající v bezprostřední 

blízkosti areálu. Na základě dlouhodobějšího 

vstupního monitoringu byl pro aplikaci vybrán vrt 

ve středu zdrojové oblasti kontaminace, kde se 

dříve nacházela lakovna (Obr. 1). Míra 

kontaminace podzemní vody (∑ClE) před aplikací 

se zde pohybovala v rozmezí 10-20 mg/l.  

 
Obr. 1: Lokalita A – mapa areálu s aplikačním vrtem 

AV-1 ve zdrojové oblasti kontaminace  

Lokalita B se nachází v areálu 

průmyslového podniku a je situována v oblasti 

skladu chemikálií. Jedná se o území o rozloze cca 

450 m
2
 s jílovitým nepropustným podložím. V této 

oblasti bylo vystrojeno 6 aplikačních vrtů (V11 – 

V15), které sahají až do hloubky 15 m pod úrovní 

okolního terénu; vrt V10 byl kontrolní (viz Obr. 2). 

Vzájemné ovlivnění vrtů nebylo pozorováno. 

Kontaminace ∑ClE se v saturované zóně dané 

oblasti pohybovala v rozmezí 40 – 100 mg/l (před 

aplikačními pracemi).  

 
Obr. 2: Lokalita B – sanační oblast s aplikačními vrty 

V11 – V16  

MATERIÁLY A METODIKA 

Všechny použité materiály byly připraveny 

modifikací nZVI typu NANOFER STAR ve firmě 

LAC, s.r.o. a ve spolupráci s RCPTM v Olomouci. 

V případě lokality A proběhly aplikační 

práce 10. 12. 2013. Během nich bylo použito nZVI 

v kombinaci s MSJ (biosurfaktant na bázi solí 

vyšších mastných kyselin). Materiál byl dodán jako 

koncentrovaná vodná suspenze o hmotnosti 50 kg, 

kde nZVI tvořilo 20 hm%, tj. 10 kg, a MSJ 1 

hm %, tj. 500 g. Takto připravená suspenze byla 

naředěna v aplikačních kádích vodou 

z vodovodního řádu na přibližnou koncentraci 2,5 g 

nZVI/l a gravitačně zasáknuta do aplikačního vrtu. 

Na lokalitě B proběhly aplikační práce 

29. 7. 2015 a do každého z 6 vrtů bylo 

naaplikováno cca 5 kg různě modifikovaného 

nZVI. Tyto materiály byly rovněž dodány ve formě 

koncentrované vodné suspenze o hmotnosti 25 kg. 

Před aplikací došlo vždy k dalšímu naředění 

suspenze s vodou z vodovodního řádu na 

přibližnou koncentraci 10 g nZVI/l a objem o této 

koncentraci gravitačně zasáknut. Do každého z vrtů 

V12, V15 a V16 (Obr. 1) bylo tímto způsobem 

naaplikováno 25 kg suspenze, která obsahovala 

pouze čisté nZVI (5 kg). Do každého z vrtů V11 a 

V14 (Obr. 1) bylo naaplikováno 25 kg suspenze, 

která obsahovala 5 kg nZVI a 250 g MSJ 

(nZVI+MSJ). Do vrtu V16 (Obr. 1) bylo 

naaplikováno 25 kg suspenze, která obsahovala 5 

kg nanokompozitu na bázi nZVI a uhlíku 

(nanotrubičky) a 500 g karboxymethylceluosy 

(nZVI-C+CMC). Vrt V10 byl zvolen jako 

kontrolní. 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

V případě lokality A byl v aplikačním vrtu 

již během prvního týdne po aplikaci pozorován 

nejen rapidní pokles redoxního potenciálu (ORP), 

ale i výrazný pokles celkové kontaminace (Obr. 3).  

 

 
Obr. 3: Vývoj ORP (a) a celkové kontaminace 

∑ClE (b) v aplikačním vrtu; lokalita A 

Poměrně silně redukční prostředí je však zřejmé i 

téměř po dvou letech od aplikace. Patrný je i stále 
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trvající pokles kontaminace, která se drží na cca 

70 % původní úrovně a to i přesto, že po roce již 

nebyla přítomnost Fe
0
 v kalu z vrtu detekována. 

V důsledku přítomného biosurfaktantu (MSJ) došlo 

po aplikaci nejen k uvolnění kontaminantů z 

horninového prostředí, ale rovněž zafungoval jako 

zdroj uhlíku pro mikroorganismy, čímž 

pravděpodobně došlo k následnému rozběhu 

biologické aktivity a na základě toho pak k dalším 

degradačním reakcím, které trvají až doposud. 

V kalu byla rovněž detekována hojná přítomnost 

tzv. zelené rzi (green rust), což je směs různých 

forem železa v oxidačním stavu Fe
II
 a Fe

III
 a tento 

reakční produkt může být také zodpovědný za stále 

trvající redukční podmínky ve vrtu. 

Za účelem snížení kontaminace na 

lokalitě B bylo do 6 vrtů naaplikováno jak samotné 

nZVI (NANOFER STAR), tak i jeho různě 

modifikované formy (nZVI+MSJ a nZVI-

C+CMC). Výsledky jsou uvedeny v následujících 

grafech (Obr. 4), které uvádí jak průběh ORP tak i 

vývoj kontaminace jednotlivých ClE v aplikačních 

vrtech. Z grafů je patrné, že stejně jako v případě 

lokality A došlo ve všech vrtech během prvního 

týdne po aplikaci k prudkému poklesu ORP. 

U všech aplikací došlo rovněž poměrně rychle 

k úplné eliminaci výšechlorovaných ethenů 

(perchlorethenu ~ PCE a trichlorethenu ~ TCE). 

Naopak vývoj koncentrace cis-1,2-dichlorethenu 

(DCE) se u jednotlivých aplikací lišil v závislosti 

na použitém materiálu. Zatímco po aplikaci 

samotného nZVI (Obr. 4 – V12, V15 a V16) došlo 

buď k poklesu DCE nebo pouze jeho mírnému 

nárůstu, u aplikací, kde bylo nZVI použito společně 

s biosurfaktantem (Obr. 4 – V11, V13, V14), došlo 

k jeho rapidnímu nárůstu, který zvedal i celkovou 

úroveň kontaminace ∑ClE v jednotlivých vrtech. 

Nárůst DCE je při redukčních reakcích přirozený 

jev, protože dochází k postupné reduktivní 

dehalogenaci výšechlorovaných ClE přes 

nížechlorované až na samotný ethen. Rapidní 

nárůst DCE v případě, kdy byl použit 

biosurfaktant, lze vysvětlit desorpčními účinky 

jednotlivých surfaktantů, kdy v prvé fázi došlo 

pravděpodobně k uvolnění všech ClE 

z horninového prostředí a poté k jejich 

dehalogenaci (především PCE a TCE), což se 

v prvních měsících projevilo tímto výrazným 

nárůstem DCE. Nárůst vinylchloridu (VC) nebyl 

doposud pozorován, protože veškeré redukční 

reakce se zatím spotřebovávají na redukci 

přítomného PCE a TCE na DCE. V současnosti se 

tedy nacházíme v situaci, kdy dochází k nárůstu, 

příp. stagnaci DCE. Pro finální zhodnocení a 

porovnání vlivu nZVI a jeho různě modifikovaných 

forem je proto potřeba ještě pár měsíců počkat. 

Podle předchozích zkušeností lze ale očekávat, že 

v okamžiku, kdy dojde k redukci veškerého PCE a 

TCE v okolí aplikačních vrtů, se zastaví nárůst 

koncentrací DCE a začne docházet i k jeho redukci 

na VC a konečný ethen. 
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Obr. 4: Vývoj ORP(levý sloupec) a jednotlivých ClE(pravý sloupec) v aplikačních vrtech V11 – V16; lokalita B 

 

ZÁVĚR 

Cílem modifikace nZVI a jeho aplikace 

spolu s jinými materiály je snaha zlepšit některé 

jeho vlastnosti, případně zintenzivnit sanaci 

saturované zóny horninového prostředí. Spojení 

nZVI s biosurfaktanty se při sanaci saturované 

zóny s obsahem ClE zdá být velmi zajímavou a 

slibnou kombinací. Nejenže během aplikace 

dochází k desorpci ClE z horninového prostředí, 

které se tak mohou snáze účastnit reduktivních 

reakcí, ale přítomný biosurfaktant může působit i 

jako prvotní substrát pro mikroorganismy a tím 

nastartovat následnou biodegradaci 

v okolním prostředí. Navíc se zdá, že přítomnost 

biosurfaktantu podporuje také formování tzv. 

zelené rzi (směs různých forem železa 

v oxidačních stavech II a III), která v prostředí 

rovněž udržuje redukční podmínky a může se 

dlouhodobě účastnit dalších drobnějších 

redukčních pochodů. Přítomnost nanouhlíku 

v kombinaci s nZVI predikuje možnost rychlé 

sorpce kontaminantů a jejich následnou redukci 

v důsledku přítomného nZVI, avšak tato domněnka 

zatím nebyla potvrzena. U obou lokalit je nezbytné 

provádět i nadále podrobný monitoring, který 

s odstupem času vnese do celé problematiky více 

světla a pomůže objasnit efekty jednotlivých 

materiálů vzhledem k danému prostředí. V každém 

případě lze říci, že kombinací nZVI s vhodnými 

adjuvantními přípravky lze za určitých podmínek 

zintenzivnit sanační procesy během sanace 

saturované zóny.  

    Poděkování: Tato práce vznikla za 

podpory Technologické agentury České republiky 

“Centra kompetence” (projekt TE01020218). 
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