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ABSTRAKT 

 

Jedním z prioritních požadavků při sanacích podzemních vod je aplikace takových sanačních materiálů, které co 

nejméně zatěžují životní prostředí a přesto fungují efektivně a rychle. Stále větší pozornost je tak v posledních 

několika dekádách zaměřována na částice na bázi železa v různých oxidačních stavech. Tyto materiály mohou 

vykazovat jak silné redukční vlastnosti (nZVI = nano zero-valent iron = Fe
0
), tak i poměrně silné oxidační 

vlastnosti (feráty = Fe
V
 a Fe

VI
). Oxidační vlastnosti ferátů mohou být navíc podpořeny změnou pH nebo 

přídavkem dalších oxidačních činidel jako je např. peroxid vodíku. Velkou výhodou uvedených materiálů je 

i to, že netvoří produkty toxické nebo cizorodé pro životní prostředí. Konečným reakčním produktem je totiž 

v obou případech železo v oxidačních stavech +III a +II (viz následující rovnice 1-4), většinou jako směs oxidů 

a hydroxidů.    
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NZVI se vyznačuje silnými redukčními vlastnostmi a díky malým rozměrům (< 100 nm) i podstatně vyšší 

reaktivitou oproti železným částicím větších rozměrů. Ve vodném prostředí funguje tento materiál jako výborný 

elektron donor, což z něho dělá univerzální sanační materiál pro odstraňování široké škály kontaminantů. 

 

Feráty, kterými je často označován kompozit částic železa v oxidačních stavech +V a +VI, se naopak vyznačují 

silnými oxidačními vlastnostmi. V reakcích vystupují jako silný elektron akceptor. Dosavadní studie ukazují, že 

Fe
VI

 je silnější oxidant než ozon (jeho standardní redox potenciál se pohybuje v rozmezí od 0,72 V v zásaditém 

prostředí až do 2,20 V v kyselém prostředí). Feráty jsou uváděny jako efektivní sanační materiál pro širokou 

škálu organických i anorganických kontaminantů. Při oxidačních reakcích dochází k redukci Fe
VI

 na Fe
III

 a 

v závislosti na reakčních podmínkách i na Fe
II
. Tyto finální produkty reakce mohou navíc sloužit jako efektivní 

adsorbent pro oxidované polutanty. 

 

Předkládaná studie byla zaměřena na porovnání účinnosti jak nZVI, tak i ferátů v kombinaci s peroxidem 

vodíku při in-situ sanaci podzemní vody kontaminované chlorovanými ethyleny (ClE). ClE spolu s ropnými 

látkami představují nejčastější organickou kontaminanaci podzemních vod průmyslových areálů. Testy byly 

realizovány v areálu průmyslového podniku v ČR, který je dlouhodobě zaměřen na kovovýrobu. V areálu byly 

na základě předchozího monitoringu vybrány dva vrty s nejvyšší kontaminací ClE. Oba vrty jsou od sebe 

vzdáleny asi 60 m a nachází se ve stejném horninovém prostředí. Do jednoho vrtu (označeného jako PJ-9) byla 

aplikována zředěná suspenze nZVI (v celkovém množství 10 kg) a do druhého vrtu (označeného jako HP-105) 

roztok směsi ferátů (v celkovém množství 1,75 Kg) s následnou podporou peroxidem vodíku. Peroxid vodíku 

byl infiltrován ve třech kolech vždy s předchozí úpravou pH. První aplikace proběhla 2 hodiny po zasáknutí 

ferátů a další dvě kola pak opakovaně v průběhu dalších 3 měsíců (vždy v množství cca 15 l).   
 



Na následujících grafech (obr. 1 a 2) je znázorněn vývoj celkové kontaminace ClE v průběhu jednoho roku. 

V obou případech je zachycen vývoj před i po (příp. během) aplikačních prací. Obr. 1 znázorňuje vývoj 

kontaminace ve vrtu PJ-9, do kterého bylo aplikováno nZVI a obr. 2 znázorňuje vývoj kontaminace ve vrtu HP-

105, do kterého byly aplikovány feráty s následnou podporou peroxidem vodíku.  

 
Obr. 1 Grafické znázornění vývoje celkové kontaminace ClE v aplikačním vrtu PJ-9 od června 2013 do června 2014 

zahrnující aplikaci nZVI (10. 12. 2013) 

Fig. 1 Graphical representation of CE contamination in borehole PJ-9 from June 2013 to June 2014 including application of 

nZVI (10/12/2013)  
 

 
Obr. 2 Grafické znázornění vývoje celkové kontaminace ClE v aplikačním vrtu HP-105 od srpna 2013 do července 2014 

včetně aplikace ferátů (27. 2. 2014) a peroxidu vodíku (27. 2., 27. 3. a 13. 5. 2014) 

Fig. 2 Graphical representation of CE contamination in borehole HP-105 from August 2013 to July 2014 including 

applications of ferrates (27/2/2014) and applications of hydrogen peroxide (27/2, 27/3 and 13/5/2014)  

 

Z výsledků studie vyplývá, že efektivnější pro dlouhodobou in-situ sanaci podzemní vody je použití nZVI. 

Nástup účinků u tohoto materiálu není tak razantní a rychlý jako v případě ferátů v kombinaci s peroxidem 

vodíku (nástup účinků během 1-2 týdnů), ale reakce probíhá po dlouhou dobu bez nutnosti jakéhokoliv zásahu 

nebo přídavku jiného činidla. Dlouhodobý pokles kontaminace ClE činil 70-80 %. Feráty v kombinaci 

s peroxidem vodíku jsou naopak schopny velice rychle a efektivně oxidovat a odstraňovat ClE (již během 

prvních hodin), a to i v případě silné kontaminace (desítky mg/l). Vysoká efektivita reakcí je pravděpodobně 

dána spojením oxidační účinnosti jak samotných ferátů, tak i následných radikálových oxidací, které se 

rozbíhají po aplikaci peroxidu, z nichž významná bude zejména Fentonova oxidace. Reakce však trvá pouze 

omezenou dobu (několik hodin). Krátkodobý pokles kontaminace činil až 90 %. Pro účely sanace podzemní 

vody metodou in-situ je proto vhodné použití spíše nZVI, naopak pro potřeby rychlé dekontaminace vody 

metodou ex-situ je zase lépe využít potenciálu kombinace ferátů a peroxidu vodíku. Materiály je možné 

aplikovat pro širokou škálu organických i anorganických polutantů, nejen ClE; před samotnou aplikací je ale 

nutné ověřit vhodnost jejich použití prostřednictvím laboratorních testů.  
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