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ÚVOD 

Nanomateriály se v posledních letech staly symbolem moderní doby a jejich vzrůstající uplatnění 

v mnoha odvětvích je stále více patrné. Jednou z oblastí cílené aplikace komerčně vyráběných 

nanomateriálů se stává i ochrana a sanace různých složek životního prostředí. Látky, jejichž částice se 

přibližují rozměrům v řádech desítek nm, výrazně mění svoje vlastnosti v porovnání s běžnými mikro 

a makro rozměry [1]. Obecně je to způsobeno tím, že nanočástice mají oproti větším částicím 

rozsáhlejší povrchovou plochu v přepočtu na svou hmotnost a objem [1]. 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 bezesporu řadí ty na bázi uhlíku 

nulamocného železa. Nanočástice na bázi nulamocného železa (nZVI = nano zero-valent iron) jsou 

charakterizovány silnými redukčními účinky, které jsou dané jejich oxidačním stavem. Díky 

nanorozměrům (< 100 nm) se v porovnání se železnými částicemi větších rozměrů (mikroželezo, 

železné špony) vyznačují i podstatně vyšší reaktivitou, větším reakčním povrchem a snadnější 

migrační schopností v horninovém prostředí [2]. Ve vodném prostředí funguje nZVI jako výborný 

elektron donor, čímž ve svém okolí vytváří silně redukční prostředí, ve kterém může docházet k 

degradaci široké škály kontaminantů rozložitelných redukčními pochody [3]. Těmito mechanismy jsou 

dobře odbouratelné především halogenované organické látky, jejichž reduktivní dehalogenací vznikají 

zpravidla látky méně toxické a biologicky snáze odbouratelné [4]. Mezi nejrozšířenější halogenované 

organické kontaminanty se řadí chlorované uhlovodíky. Z nich pak nejvýznamnější skupinu 

environmentálních kontaminantů tvoří chlorované etheny (ClE): perchlorethen (PCE), trichlorethen 

(TCE), dichloretheny (DCE) a vinylchlorid (VC). Přípravky na bázi PCE se v minulosti hojně 

používaly jako odmašťovadla a kontaminace různých složek životního prostředí těmito látkami dodnes 

patří mezi jedny z nejčastějších environmentálních zátěží [5]. Právě pro eliminaci zátěží způsobených 

ClE je použití nZVI velmi efektivní. Při aplikaci nZVI do saturované zóny horninového prostředí 

dochází v prvé řadě k reakci nZVI s podzemní vodou podle následující rovnice (za anaerobních 

podmínek): 

Fe
0
 + 2 H2O → Fe

2+
 + 2 OH

-
 + 2 H

+
 + 2 e

-
                                    (1) 

Díky této reakci vzniká v saturované zóně horninového prostředí přebytek elektronů a protonů (tzv. 

nescestní vodík), které se účastní reduktivní dehalogenace podle následující rovnice: 

R-X + H
+
 + e

-
 → R-H + X

-
   (X = Cl, Br)            (2) 

Jedná-li se o chlorované etheny, lze reakci popsat následující rovnicí:  

C2Cl4 + 4 H
+
 + 8 e

-
 → C2H4 + 4 Cl

-
                                                                                              (3) 

Nížechlorované etheny pak reagují analogicky podle této rovnice. 

Je však potřeba si uvědomit, že kromě reduktivní dehalogenace probíhají v podzemní vodě i další 

„konkurenční“ redukční reakce, které odebírají vzniklé elektrony a protony potřebné pro dechloraci. 

Tyto konkurenční reakce způsobuje především přítomnost dusičnanů a síranů, které jsou redukovány 

primárně:  

NO3
-
 + 8 e

-
 + 4 H

+
 → NH4

+ 
   (v případě vyššího pH na NH3)                                              (4) 

SO4
2-

 + 8 e
-
 + 2 H

+
 → H2S                                                                                                                     (5) 



Vzhledem k tomu, že jsou tyto látky v kontaminovaných podzemních vodách běžně a poměrně hojně 

zastoupené, dochází ke spotřebě významné části redukční kapacity nZVI, a proto je potřeba tento 

materiál dávkovat ve velkých přebytcích oproti stechiometrii týkající se kontaminujících 

halogenovaných látek. I přesto však nZVI nachází stále větší využití v sanační praxi především z 

důvodu, že se jedná o materiál šetrný k životnímu prostředí (jde v podstatě o čisté železo) a který po 

aplikaci do saturované zóny horninového prostředí reaguje samostatně a dlouhodobě bez nutnosti 

dalších zásahů či aplikací jiných chemických látek.   

V poslední době je pozornost stále více zaměřována také na kombinované nanomateriály 
(nanoželezo-nanouhlík) nebo kombinace nanomateriálů s jinými prvky (nanoželezo-síra, nanoželezo-

kov (Pd, Ni…)) nebo kombinace nanomateriálů s organickými látkami či přípravky. Mezi tyto 

adjuvantní přípravky mohou patřit různé biosurfaktanty, organické netoxické látky (syrovátka, 

karboxymethylceluóza) 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 zefektivnění celého sanačního procesu. 

Předkládaná studie je zaměřena na aplikaci různě modifikovaných forem nZVI (ve spojení s různými 

typy materiálů) a porovnání parametrů jejich chování během in-situ sanace podzemních vod. Aplikace 

byla provedena v areálu průmyslového závodu s vysokými obsahy ClE v podzemní vodě. Účelem bylo 

nejen snížit kontaminaci výšechlorovaných ethenů v dané oblasti, ale rovněž porovnat efektivitu 

modifikovaných forem nZVI při samotné degradaci ClE i s ohledem na následnou biologickou aktivitu 

v aplikačních vrtech. Celkově je pak zhodnocena jejich využitelnost při in-situ sanaci podzemních 

vod. 
 

STRUČNÝ POPIS LOKALITY 

In-situ aplikace byla provedena v areálu nejmenovaného českého průmyslového podniku, v oblasti 

bývalého skladu chemikálií a odmašťovacích prostředků. Jedná se o území o rozloze cca 450 m
2
 

s jílovitým nepropustným podložím. Kontaminace ∑ClE se v saturované zóně dané oblasti pohybovala 

v rozmezí 40 – 100 mg/l (před aplikačními pracemi). Do zahájení aplikačních prací bylo v této oblasti 

provedeno několik sanačních zásahů od vakuové extrakce, sanačního čerpání, biologické dechlorace 

s využitím povrchově aktivní neionogenní látky až po několik kol Fentonovy chemické oxidace. 

Během těchto prací došlo k poměrně výraznému snížení kontaminace, avšak po ukončení zásahu míra 

kontaminace opět zvolna vzrůstala. Majoritní složku kontaminace tvořily výšechlorované etheny PCE 

a TCE, proto bylo přistoupeno k zásahu cestou reduktivní degradace s využitím nZVI. Cílem 

zvoleného přístupu bylo zredukovat výšechlorované etheny na nížechlorované případně až na koncové 

degradační produkty (ethen a ethan). Dalším úkolem této pilotní aplikace bylo ověřit různě 

modifikované formy nZVI a porovnat jejich účinnost při degradaci ClE. Na základě předchozího 

monitoringu bylo v této oblasti vybráno 6 aplikačních vrtů (V11 – V15), které sahají až do hloubky 

15 m pod úrovní okolního terénu; vrt V10 byl kontrolní (viz Obr. 1). Vzájemné ovlivnění vrtů nebylo 

pozorováno a vybraná oblast proto byla vhodná pro porovnání účinností jednotlivých modifikovaných 

forem nZVI. 
  

 

            Obr. 1: Přehled aplikačních vrtů a jejich přibližná lokalizace v ohnisku kontaminace 



MATERIÁLY A METODIKA 

Všechny aplikované materiály byly připraveny modifikací nZVI (NANOFER STAR) firmou LAC, 

s.r.o. a ve spolupráci s RCPTM v Olomouci. Aplikační práce proběhly na konci července 2015 a do 

každého z 6 aplikačních vrtů bylo naaplikováno cca 5 kg různě modifikovaného nZVI. Tyto materiály 

byly dodány ve formě koncentrované vodné suspenze vždy o hmotnosti 25 kg (viz tabulka 1). 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, Tabulka 1) bylo tímto způsobem naaplikováno 25 kg suspenze, která obsahovala pouze 

čisté nZVI (5 kg). Do každého z vrtů V11 a V14 (Obr. 1, Tabulka 1) bylo naaplikováno 25 kg 

suspenze, která obsahovala 5 kg nZVI a 250 g MSJ (nZVI+MSJ). Do vrtu V16 (Obr. 1, Tabulka 1) 

bylo naaplikováno 25 kg suspenze, která obsahovala 5 kg nanokompozitu na bázi nZVI a uhlíku 

(nanotubes) a 500 g karboxymethylceluózy (nZVI-C+CMC). Vrt V10 byl zvolen jako kontrolní. 

 

Tabulka 1: Přehled aplikovaných materiálů 

Vrt 
Použité  

materiály * 

Pomocné 

materiály 
Označení Poznámky 

V-11 nZVI (5 kg) 1) MSJ (250 g) 3) nZVI+MSJ *       materiály dodány ve formě koncentrované vodné  

suspenze o hmotnosti 25 kg 

1) nulamocné nanoželezo typ NANOFER STAR (LAC, 

s.r.o., ČR) 

2) nanokompozit na bázi nZVI (NANOFER STAR) s 

navázanými uhlíkatými nanotrubičkami (RCPTM 

Olomouc, ČR) 

3) biosurfaktant na bázi solí vyšších mastných kyselin 

4) karboxymethylceluóza 

V-12 nZVI (5 kg) 1) - nZVI 

V-13 
nanokompozit 

nZVI-C (5 kg) 2) 
CMC (2,5 kg) 4) nZVI-C+CMC 

V-14 nZVI (5 kg) 1) MSJ (250 g) 3) nZVI+MSJ 

V-15 nZVI (5 kg) 1) - nZVI 

V-16 nZVI (5 kg) 1) - nZVI 

V-10 kontrolní vrt (bez aplikace) 
 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 
 

Účelem pilotní aplikace bylo ověřit účinnost jednotlivých modifikací nZVI při in-situ eliminaci ClE 

kontaminujících saturovanou zónu horninového prostředí a porovnat ji s účinností nemodifikovaného 

nZVI. Dalším úkolem bylo zjistit jaký má modifikace vliv na následnou biologickou aktivitu 

v aplikačních vrtech. Za tímto účelem byl realizován pravidelný postaplikační monitoring, který 

zahrnoval mimo standardní stanovení jednotlivých ClE a fyzikálně-chemických parametrů také 

kvantitativní PCR (qPCR) analýzu zaměřenou na detekci genů kódujících enzymy schopných 

degradovat chlorované uhlovodíky. qPCR analýza současně zahrnovala identifikaci a zastoupení 

nejčastěji se vyskytujících rodů mikroorganismů disponujících enzymy schopných degradovat 

chlorované uhlovodíky. 

 

Výsledky týkající se vývoje kontaminace v jednotlivých vrtech jsou uvedeny v následujících grafech 

(obr. 2). Ve všech aplikačních vrtech došlo během prvního týdne po aplikaci k prudkému poklesu 

oxidačně-redukčního potenciálu a nárůstu hodnot pH. Tyto změny byly pozorovány ještě 9 měsíců od 

aplikace. Z uvedených grafů je patrné, že současně došlo k téměř úplné eliminaci výšechlorovaných 

ethenů (PCE a TCE). Naopak vývoj koncentrace DCE (v tomto případě cis-1,2-dichlorethenu) se u 

jednotlivých aplikací lišil v závislosti na použitém materiálu. Zatímco po aplikaci samotného nZVI 

(vrty V12, V15 a V16) došlo buď k poklesu DCE nebo pouze jeho mírnému nárůstu, u aplikací, kde 

bylo nZVI použito společně s biosurfaktantem (vrty V11, V13, V14), došlo k jeho výraznému nárůstu, 

který zvyšoval 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 ClE z horninového prostředí a poté k jejich dehalogenaci (především 

PCE a TCE), což se v prvních měsících projevilo tímto výrazným nárůstem obsahu DCE. Během 



prvních 5 měsíců od aplikace nebyl pozorován téměř žádný nárůst koncentrace VC, protože veškerá 

redukční kapacita nZVI se spotřebovávala při redukci přítomného PCE a TCE na stabilnější DCE. 

V posledních měsících je však již v některých aplikačních vrtech patrné zmírnění nárůstu koncentrace 

DCE a současně postupný nárůst obsahu VC. Dá se tedy předpokládat, že došlo k přeměně veškerého 

PCE a TCE na DCE a v této fázi se již redukční kapacita nZVI spotřebovává pro redukci DCE na VC. 

Nejvíce je tento proces patrný ve vrtu V-12, kde sice celková kontaminace zůstává stejná, avšak 

dochází k postupné přeměně DCE na VC. Výraznější nárůst VC je již patrný i ve vrtech V-11 a V-14. 

Bude-li redukční kapacita nZVI dostatečná, lze předpokládat i redukci VC až na samotný ethen, 

případně může dojít k jeho odbourání biologickou cestou v důsledku mikrobiální aktivity.   
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
Obr. 2: Vývoj koncentrace jednotlivých ClE ve vybraných vrtech 



qPCR analýza byla provedena po půl roce od aplikačních prací a jejím účelem bylo v jednotlivých 

vrtech stanovit míru biologického oživení, které úzce souvisí s degradací chlorovaných uhlovodíků. 

Cílem bylo zjistit, zda a do jaké míry má modifikace nZVI biosurfaktanty vliv na biologickou aktivitu 

v daných vrtech. Šlo především o stanovení přítomnosti/absence nejvýznamnějších rodů schopných 

degradovat chlorované uhlovodíky (zástupci rodů Dehalococcoides (DHC-RT), Dehalobacter (Dre) a 

Desulfitobacterium (Dsb)) a genů kódujících příslušné enzymy (vinylchlorid reduktázy bvcA a vcrA). 

Vzhledem k tomu, že studované vzorky si byly podobné a neočekávala se tedy inhibici extrakce DNA, 

byla provedena orientační zkouška stanovení relativní kvantifikace studovaných vrtů oproti 

kontrolnímu vrtu V-10. Kvalitativní výsledky s orientační mírou zastoupení jednotlivých rodů 

v monitorovaných vrtech jsou znázorněny v tabulce 2. Na obr. 3 je pak graficky znázorněna relativní 

kvantifikace vztažená ke kontrolnímu vrtu V10. Graf přibližně vyjadřuje, kolikrát je bakterií daného 

rodu více či méně (příp. kolikrát je koncentrace daných enzymů vyšší/nižší) v aplikačních vrtech 

oproti kontrolnímu vrtu V-10. Z tohoto důvodu jsou hodnoty pro V-10 rovny 1. 

 

Tabulka 2: Přehled nejvýznamnějších rodů a enzymů detekovaných ve vrtech vč. míry jejich 

zastoupení   

  

organohalid respirujicí bakterie 
celková 

bakteriální 
biomasa 

DNA 
extrakce 

vinylchlorid 
reductase 

(bvcA) 

vinylchlorid 
reductase 

(vcrA) 

Dehalobacter sp. 
(Dre) 

Dehalococcoides sp. 
(DHC-RT)  

Desulfitobacterium sp. 
(Dsb) 

16S rRNA 
(U16SRT) 

V-10 ND ** * ** ** *** 

V-11 *** *** ** *** *** **** 

V-12 ND ND ND ND ND * 

V-13 *** **** ** *** ** *** 

V-14 *** *** ** *** ** **** 

V-15 * * * ** * *** 

V-16 * * ** * ** **** 
Pozn.: počet hvězdiček značí orientační kvantifikaci detekovaných parametrů; ND = nedetekováno 

 

 
Obr. 3: Relativní kvantifikace vzhledem ke kontrolnímu vrt V-10 (vyjádřeno jako násobek hodnot 

stanovených v kontrolním vrtu V-10) 

 



Ačkoliv jde pouze o orientační srovnání, tak z výsledků vyplývá, že větší biologická aktivita byla 

skutečně pozorována v těch vrtech, kde bylo nZVI aplikováno spolu s biosurfaktantem (V-11, V-13 a 

V-14). Podstatně menší množství mikroorganismů pak bylo zjištěno ve vrtech, do kterých bylo 

aplikováno samotné nZVI (V-15, V-16); v některých bylo detekováno dokonce méně studovaných 

mikroorganismů než v kontrolním vrtu V-10. 

 
ZÁVĚR 

Cílem modifikace nZVI nebo jeho aplikací spolu s jinými materiály je snaha zlepšit či podpořit 

některé jeho vlastnosti, případně zintenzifikovat sanaci saturované zóny horninového prostředí. 

Spojení nZVI s biosurfaktanty se při sanaci saturované zóny s obsahem ClE zdá být velmi zajímavou a 

slibnou metodou. Nejenže během aplikace dochází k desorpci ClE z horninového prostředí, které se 

tak mohou snáze účastnit reduktivních reakcí, ale přítomný biosurfaktant může působit také jako 

substrát pro mikroorganismy a tím nastartovat následnou biodegradaci v okolí aplikačního vrtu. Touto 

studií bylo zjištěno, že ve vrtech, kde bylo nZVI aplikováno spolu s některým typem biosurfaktantu, 

byla skutečně prokázána větší biologická aktivita než ve vrtech, kde bylo aplikováno samotné nZVI. 

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.  
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