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Abstract: 

Nanoparticles of elemental iron (nZVI) can be used for reductive dechloration of chlorinated 

contaminants. The advantages compared nanoiron higher reactiviy and mobility in the rock profit 

environment that allows its apllication in situ by direkt injection into the hole. To ensure effective 

application in removing contaminants from the environment, you must create a stable dispersion of 

nanoparticles in aqueous solution, which can be achieved by modifying their surface stabilizing 

agents. 

 

Keywords: 

nZVI, EZVI, sedimentation, batch experiments, chlorinated ethene, dispersing 

 

Abstrakt: 

Nanočástice elementárního železa (nZVI) lze využít pro reduktivní dechloraci chlorovaných 

kontaminantů (Zhang, W.-X., 2003). Výhodami nanoželeza oproti mikroželezu je vyšší reaktivita a 

mobilita v horninovém prostředí, která umožňuje jeho in-situ aplikaci přímým vtláčením do vrtu 

(Černík, M., 2006). Pro zajištění efektivní aplikace při odstraňování kontaminantů z prostředí, je třeba 

vytvořit stabilní disperzi nanočástic ve vodném roztoku, čehož lze dosáhnout úpravou jejich povrchu 

stabilizačními činidly (Saleh, N. et al., 2005). 
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Emulgované nanočástice elementárního železa EZVI 

EZVI je povrchově stabilizovaná, biologicky rozložitelná emulze nanočástic elementárního železa. 

Skládá se z biodegradabilního povrchově aktivního činidla, biologicky odbouratelného rostlinného 

oleje, vody a nanočástic elementárního železa. Dekontaminační účinností EZVI se již před několika 

lety začal zabývat kolektiv Jacqueline Quinnové (Quinn, J. et al., 2005). Pro následující experimenty 

byla použita různá stabilizační činidla, řepkový olej (5%hm. narozdíl od [4]), voda a železné 

nanočástice NANOFER od firmy NANO IRON s.r.o. Biodegradabilní olej a povrchově aktivní činidlo 

nezatěžují životní prostředí, ale naopak podporují přirozenou degradaci organických sloučenin pomocí 

mikroorganismů. 

 

Vsádkové a sedimentační pokusy 

Vsádkové experimenty byly provedeny pro posouzení účinnosti degradace chlorovaných ethenů 

pomocí různých směsí nanoželeza. Nejdříve byly vytvořeny roztoky, které byly kontaminovány 

chlorovanými etheny, a poté byla do nich nadávkována železná suspenze. Vzorky byly umístěny na 

vertikální třepačku PlunoTech s.r.o., která zajišťovala míchání směsi. Pravidelnými odběry a analýzou 

GC/MS (head-space) byly zajištěny výsledky, které byly převedeny do grafů. 

 

Sedimentační experimenty byly provedeny pomocí sedimentační aparatury, která umožňuje sledovat 

průběh sedimentace různých železných nanočástic. Skládá se z laboratorních vah, pevné konstrukce, 

odměrného válce a misky, která je umístěna ve válci a spojena s vahami závěsem. Laboratorní váhy 

jsou napojeny na počítač, v němž software generuje výstupní data pokusu. Další možností této 

aparatury je rozšíření o fotoaparát, který je rovněž ovládán přes PC. Vytvořený program dovoluje 

mimo jiné nastavit intervaly snímání fotografií v závislosti na průběhu usazování. Hlavním výstupním 
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ukazatelem tohoto zařízení jsou sedimentační křivky, které v určitých časových velmi krátkých 

intervalech zaznamenávají průběh usazování. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1   Třepačka PlunoTech pro inkubaci vzorků 

Obr. 2   Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem pro head-space analýzu vzorků 

Obr. 3   Sedimentační aparatura 

 

Výsledky 

Na následujících grafech jsou znázorněny ukázky výstupů vsádkových a sedimentačních pokusů. 
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Graf 1   Vliv různě modifikovaných nanoželez na koncentraci kontaminantu PCE 

 
Z grafu 1 je patrné, že k úplné degradaci tetrachlorethenu (PCE) došlo ve vzorcích s nanoželezem, 

které bylo povrchově modifikováno karboxymethylcelulózou (CMC) a Inhicorem T (přípravek na bázi 

metakřemičitanu), a to jak bez oleje, tak i doplněném o olej. Průběh poklesu PCE se však po přidání 

nanočástic s olejem lišil. U olejnatých vzorků došlo k výraznému poklesu koncentrace PCE již po 

prvním odběru. Ke znatelnému snížení množství PCE došlo také u slepého vzorku s olejem. To bylo 

způsobeno tím, že kontaminant přecházel z vodného roztoku do oleje. Extrakce probíhá rychleji než 

degradační reakce a určitý podíl kontaminantu přechází do olejnaté fáze. 
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Graf 2   Průběh sedimentačních křivek s různými železnými suspenzemi 

 

Pro ilustraci výstupu sedimentačních experimentů byl vytvořen graf 2, v němž jsou  znázorněny 

průběhy sedimentačních experimentů s čerstvými povrchově neupravenými nanočásticemi (NF25) 

a zoxidovanými částicemi upravenými polyakrylátem (NF) a také s nanočásticemi, které byly 

povrchově modifikovány pomocí CMC (NCMC) a CMC v kombinaci s řepkovým olejem (NCMCO). 

Z grafu je patrné, že zoxidované částice sedimentují nejpomaleji, což se dá předpokládat, protože 

oxidy železa mají nižší hustotu v porovnání s elementárním železem. Zoxidované částice však nejsou 

pro reduktivní dehalogenaci chlorovaných organických sloučenin vhodné a spíše se dají využít pro 

imobilizaci toxických kovů, jež se na zoxidovaný povrch železných nanočástic sorbují. Dle tvaru 

sedimentačních křivek lze konstatovat, že všechny uvedené typy nanočástic sedimentovaly poměrně 

rychle, což není žádoucí jev. Je však třeba dodat, že určitý podíl nanočástic s CMC a s CMC a olejem 

zůstal ve vznosu více než den.  

 

Závěr 

Byly testovány různé typy suspenzí železných nanočástic. Reaktivita všech testovaných vzorků 

nanoželeza byla velmi dobrá a pomocí analýz GC/MS byly zaznamenány výrazné poklesy PCE 

i přechodně vzniklých meziproduktů. Výsledky sedimentačních experimentů s testovanými 

nanoželeznými směsmi však příliš příznivé nebyly a zůstaly za naším očekáváním. Naším cílem je 

vytvořit nZVI, popř. EZVI s vysokým podílem částic, které se udrží ve vznosu déle. Využití EZVI je 

perspektivní: Biologicky rozložitelné oleje a biodegradabilní povrchově aktivní stabilizátory nejenže 

neškodí životnímu prostředí, ale dokonce mohou podpořit přirozenou dehalogenaci chlorovaných 

sloučenin pomocí mikroorganismů. 
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