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Abstract: 

A surface modification applied to nanoscale zerovalent iron particles to improve their stability can 

influence a removal rate of target contaminants. We studied the effect of silica surface modification on 

the reactivity of nanoiron particles for removal of chlorinated ethylenes. As a control we also tested 

the reactivity of a pure suspension of nanoscale iron particles. The iron nanoparticles were modified 

by tetraethylorthosilicate according to the Stöber process. Under nitrogen atmosphere, degradation 

batch experiments were prepared using iron overloading and artificially contaminated water (cCAHs 

approx. 18 mg/l). After 36 days of the experiment, PCE, TCE and cis-DCE were removed with 98%, 

61% a 65% efficiency. The removal rate of PCE related per mass of zerovalent iron (0,041 l/g.d) was 

significantly fast for the silica modified iron nanoparticles than the pure material. In the case of TCE 

and cis-DCE we observed up to one order of magnitude slower removal rate by silica modified 

nanoiron particles. Our results suggested that silica modified nanoiron particles by 

tetraethylorthosilicate can remove chlorinated ethylenes at sufficient efficiency for remediation 

purposes. 
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Abstrakt: 

Povrchová úprava nanočástic elementárního železa aplikovaná za účelem jejich stabilizace může 

ovlivnit rychlost odstranění cílových kontaminantů. Cílem této studie bylo ověřit vliv křemíkové 

úpravy na reaktivitu nanočástic elementárního železa pro odstranění chlorovaných ethylenů z vody 

vůči chlorovaným ethylenům. Reaktivita upravených nanočástic elementárního železa byla porovnána 

s reaktivitou částic bez úpravy. Nanočástice železa byly upraveny tetraethylorthosilikátem podle 

Stöberovy metody. Vsádkové degradační experimenty byly provedeny za anaerobních podmínek za 

použití přebytku elementárního železa a uměle kontaminované vody (cCAHs cca 18 mg/l). Ve finální 

části experimentu (36 dní) byly křemíkem upraveným nanoželezem odstraněny PCE, TCE a cis-DCE 

s 98%, 61% a 65% účinností. Rychlost odstranění PCE vztažená na koncentraci Fe
0
 (0,041 l/g.d) byla 

výrazně rychlejší s využitím upravených nanočástic železa než u neupravených nanočástic. Při reakci 

upravených nanočástic s TCE a DCE bylo naopak možné pozorovat snížení rychlosti odstranění 

kontaminantů až o dva řády. Výsledky prokázaly, že úprava nanočástic železa pomocí 

tetraethylortosilikátu umožňuje odstranit chlorované ethyleny s dostatečnou účinností pro sanační 

účely.  
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Úvod 

Chlorované alifatické sloučeniny včetně chlorovaných ethylenů patří mezi jednu z hlavních skupin 

antropogenních polutantů zanesených do podzemních vod a horninového prostředí, které představují 

riziko pro zdraví lidí a zátěž pro životní prostředí. Abiotická reduktivní dehalogenace pomocí 

nanočástic elementárního železa umožňuje přeměnu chlorovaných ethylenů na nechlorované 

uhlovodíky v důsledku dobrých redukčních vlastností kovového železa (-0,477 V) a velkého 

potenciálového rozdílu mezi ORP chlorovaných ethylenů (+ 0,58 - 0,36 V) a Fe
0
 (Vogel T. M., a kol. 
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1987). Velký povrch a povrchová energie (reaktivita) nanočástic zajišťuje vysokou rychlost a účinnost 

transformace kontaminantů. Velikost jednotlivých částic podporuje přímou aplikaci do 

kontaminovaného podloží. Nicméně, nanočástice snižují svou velkou povrchovou energii rychlou 

tvorbou aglomerátů a neselektivními reakcemi s okolními redukovatelnými medii v podloží. 

Výsledkem je ztráta jejich reaktivity, životnosti a komplikace při jejich aplikaci do podloží (Quinn, J., 

a kol., 2009). 

 

Běžně aplikované povrchové úpravy nanočástic železa pro zlepšení mobility v horninovém prostředí 

zahrnují organické stabilizátory makromolekulárního charakteru. Méně obvyklé jsou anorganické 

úpravy vytvářející slupku/skořápku na povrchu nanočástic. Podle výsledků studií poskytují sloučeniny 

křemíku vhodnou povrchovou úpravu pro nanočástice železa s oxidickou vrstvou na jejich povrchu 

(Bergna, H. E. a kol., 2006). Principem úpravy je vytvoření propustné skořápky adsorpcí sloučenin 

křemíku na hydratované oxidy železa, které obklopují kovové jádro nanočástic elementárního železa. 

Adsorbované sloučeniny křemíku na elementární železo mohou za bazických podmínek působit jako 

anodický inhibitor koroze, který může ovlivnit rychlost oxidačně-redukčních reakcí (Fujita N. a kol, 

1990). Powel R. M., Puls R. W., 1997 ve své práci naopak poukazují na podporu korozních reakcí 

a urychlení odstraňování kontaminantů pomocí elementárního železa při rozpouštěním 

hlinitokřemičitanů v permeabilních redukčních bariérách. 

 

V této studii jsme se zaměřili na vliv křemíkové úpravy na schopnost nanočástic odstranit vybrané 

chlorované ethyleny z vodného roztoku. Křemíková úprava byla provedena pomocí Stöberovy 

metody hydrolýzou tetraethylorthosilkátu (TEOS) v přítomnosti alkoholu a v bazických podmínkách 

na polyvinylpyrolidinem (PVP) stabilizované nanočástice. Reaktivita upravených nanočástic železa Si 

NANOFER 25 byla porovnávána vůči neupraveným nanočásticím železa.  

 

Metodika 

Materiál 

cis-dichloroethylen, tetrachloroethylen, trichloroethylen (TCE, 99+ %, extra pure, stabilized, Acros 

Organics), CaCl2.2H2O (p.a. Merc), MgCl2.6H2O (p.a. Merc), NaHCO3 (p.a. Merc), KHCO3 (p.a. 

Merc), kyselina chlorovodíková (32% HCl, p.a., Merc), MiliQ Water (Milipore, Symplicity® UV 

System), komerční suspenze nanočástic elementárního železa NANOFER 25 (NANOIRON s.r. o),  

Si NANOFER 25 upravená komerční suspenze pomocí TEOS. 

 

Charakterizace materiálů  

Velikost specifického povrchu byla naměřena s využitím N2-BET analýzy po lyofilizaci suspenze. 

Množství elementárního železa v suspenzi nanočástic bylo zjištěno metodou kyselé mineralizace  

v 1 M HCl za vzniku plynného vodíku. Pro určení množství elementárního kovu bylo využito 

kvantifikace vznikajícího plynného vodíku.  

 

Degradační experiment 

Degradace chlorovaných ethylenů byla provedena v sérových lahvích (celkový objem 160 ml) 

s krimpovacími hliníkovými uzávěry s PTFE potaženým septem. V N2 atmosféře byla připravena 

uměle kontaminovaná voda přídavky čistých fází PCE, TCE a cis DCE do deoxidované vody MiliQ 

s obsahem 0,05 mM CaCl2.2H2O a MgCl2.6H2O, a 0,05 mM NaHCO3 a KHCO3. pH vody bylo 

upraveno na hodnotu 7. Suspenze železa byla přidána do lahví v množství obsahujícím 0,212 g Fe
0
. 

Obsah lahví byl doplněn na objem 100 ml za ponechání 60 ml plynné fáze. Koncentrace jednotlivých 

kontaminantů byla přibližně 5 mg/l. Lahve byly třepány za teploty 12 ± 1 °C ve tmě. Experiment 

obsahoval kontrolní řadu bez obsahu železa, jejíž analýzou byly určeny ztráty kontaminantů (12 %), 

které vznikly vlivem odběrů vzorků či případnými úniky. Experiment byl připraven v trojím 

opakování. 
 

 

Analytické metody 

Sledování úbytku chlorovaných ethylenů ve vsádkovém systému probíhalo v týdenních intervalech. 

Koncentrace tří chlorovaných ethylenů ve vodném roztoku byla stanovena použitím headspace 

metody. Plynné vzorky headspace byly analyzovány pomocí metody plynové chromatografie na GC-



FID Varian CP_3800 s autosamplerem a vybaveným kapilárními kolonami RT-U-PLOT/DB-1 GC 

/RT-X-502.2. Kvantifikace byla provedena podle jednobodové kalibrace s externím standardem. 

Plynný vodík z rozpouštění železa byl analyzován z headspace vzorku pomocí plynové chromatografie 

za použití Trace GC MPT-10286 s TCD detektorem vybaveným plněnou kolonou Heyesep Q a měřicí 

plněnou kolonou Carbosphere. Kvantifikace vodíku byla provedena podle metody kalibrace s externím 

standardem v rozsahu 3,4 - 58 % (obj/obj) vodíku v N2-headspace. 

 

Výsledky a diskuze 

Charakterizace materiálů 

Velikost specifického povrchu pro NANOFER 25 udávaná výrobcem je SSA > 25 m
2
/g. Naše měření 

SSA poskytlo hodnotu 28,7 m
2
/g a tím potvrdilo rozmezí dané výrobcem. Pro velikost specifického 

povrchu Si NANOFER 25 byla naměřena hodnota 29,9 m
2
/g. Zdá se, že proces aplikace povrchové 

úpravy má za výsledek jen nevýznamnou změnu velikosti specifického povrchu. Procentuální obsah 

elementárního železa v částicích NANOFER 25 činil 72 %, vztaženo na pevný podíl určený jako 

průměr z měření sušiny 24,3 %. Si NANOFER 25 obsahoval přibližně 56,6 % elementárního kovu 

z 11,1 % sušiny. Při stanovení sušiny nebyla zohledněna možnost oxidace materiálu. 

 

Degradační experimenty  

Na lokalitách antropogenně znečištěných chlorovanými ethyleny jsou přítomné nejen původní 

chlorované ethyleny ale také jejich intermediáty z rozkladných abiotických a mikrobiálních procesů. 

Veškeré tyto nežádoucí látky jsou pak odstraňovány souběžně. Jednotlivé části obr. 1 porovnávají 

účinnosti odstranění tetrachlorethylenu (PCE), trichlorethylenu (TCE) a cis-dichlorethylenu (cis-DCE) 

společně z jednoho systému vodného roztoku pomocí neupravených NANOFER 25 a křemíkem 

upravených nanočástic železa Si NANOFER 25. Naměřené hodnoty ve 4. týdnu (29 den) experimentu 

nebyly měřeny z důvodu technické kontroly instrumentace. Naměřené koncentrace PCE, TCE a cis 

DCE v kontrolní řadě po 1 dni experimentu byly určené jako počáteční rovnovážné koncentrace 

a činily 7,7 mg/l(46,8 μM), 5,0 mg/l (38,4 μM), 4,9 mg/l (50,6 μM). Po ustavení rovnováhy (1 den) 

bylo neupravenými nanočásticemi železa NANOFER 25 odstraněno z degradačního systému ≈ 6 % PCE, 

≈ 22 % TCE a ≈ 11 % cis-DCE. TCE a cis-DCE bylo s jistotou odstraněno kompletně již po 36 dnech 

experimentu, avšak zůstalo zde ještě ≈ 8 % PCE. Z obr. 1 vyplývá, že povrchová úprava vytvořená 

aplikací TEOS na nanočástice železa má nejednoznačný vliv na odstranění všech tří vybraných 

chlorovaných etylenů z jednoho systému. Nejochotněji byl odstraněn PCE, kdy po 1 dni experimentu 

bylo eliminováno již ≈ 18 %. Ve stejnou dobu bylo odstraněno jen ≈ 4 % TCE a ≈ 11 %
 
cis-DCE ze 

stejného roztoku. Po 36 dnech experimentu byly PCE, TCE a cis-DCE odstraněny s ≈ 98%, ≈ 61% 

a ≈ 65% účinností.  

 

Experimentální data byla vyhodnocena proložením modelem podle rovnice kinetiky pseudoprvního 

řádu v programu ERA 3.0. Při modelování byl optimalizován parametr počáteční koncentrace 

a kinetické konstanty kobs. Kinetické konstanty kobs byly vztaženy na jednotku koncentrace 

elementárního železa za vzniku normalizovaných konstant Km. Obvykle se provádí normalizace na 

množství částic, ale v tomto experimentu bylo stanovení hmotnostního množství upravených částic 

obtížné, protože po vysušení suspenze sušina obsahovala také neadsorbovaný přebytek TEOS 

a polyvinylpyrolidonu (PVP), které zůstaly v suspenzi po úpravě. 

 

Podle normalizovaných konstant Km (obr. 2) jsme zjistili, že při reakci chlorovaných ethylenů 

s křemíkem stabilizovanými částicemi došlo ke zpomalení rychlosti odstranění TCE a c-DCE až 

≈ 4,5krát a 8,6krát ve srovnání s neupravenými částicemi. Naopak, mírné zrychlení (≈ 40 %) bylo 

zaznamenáno v případě odstranění PCE. Na rozdíl od PCE a cis DCE, byl průběh odstranění TCE 

téměř lineární. Linearita průběhu naznačuje, že reakce může být 0. řádu s ohledem na TCE a kobs byla 

vypočtena 0,707 mol/d (R
2
 = 0,9528). V případě reakce pseudoprvního řádu TCE byla vypočtena 

konstanta kobs 0,025 d
-1

 (R
2
 = 0,8745).  
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Obr. 1: Úbytek A) PCE (C0 = 7,7 mg/l), B) TCE 

(C0 = 5,0 mg/l), C) cis-DCE C0 = 4,9 mg/l) 

pomocí NANOFER 25 a Si NANOFER 25 

(TEOS) 

 

Diskuze 

Vytvořená křemíková povrchová úprava s PVP jako kotvicím polymerem ovlivnila transport 

kontaminantů a produktů mezi povrchem částic a vodným roztokem skrz vrstvu úpravy a tím částečně 

zpomalila reakce. Přestože při úpravě pravděpodobně došlo k rozbití aglomerátů a shluků nanočástic 

na jednotlivé nanočástice, adsorbované složky povrchové úpravy (PVP a křemíkové sloučeniny) 

zmenšily povrch nanočástic dostupný pro reakce a tedy i počet míst vhodných pro přímou degradaci 

železem. Nedostatek reaktivních míst zpomalil rychlost odstranění chlorovaných ethylenů. V souladu 

s hypotézou studie
 
(Kohn T., Roberts A. L., 2006) předpokládáme, že změny na povrchu nanočástic 

a reaktivní místa blokovaná adsorbovanými sloučeninami křemíku mohly také způsobit změnu 

v distribuci produktů. Nedostatek reaktivních míst pro daný chlorovaný ethylen tak může mít za 

následek, že kontaminant má tendenci reagovat s jinými místy. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Porovnání normalizovaných 

kinetických konstant pseudoprvního 

řádu Km (vztaženo na g Fe
0
) pro 

chlorované etyleny. Ve sloupcích 

jsou umístěny optimalizované 

parametry počátečních koncentrací 

chlorovaných etylenů. 
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Výsledkem může být nekompletní dechlorace a tedy hromadění méně chlorovaných produktů jako 

v případě reakce PCE → TCE nebo TCE → cis-DCE v našem experimentu. Zpomalení odstranění 

kontaminantů a případný vznik meziproduktů (přebytek výchozích látek) se mohlo projevit právě 

změnou kinetiky z pseudoprvního řádu na nultý řád. Podobný jev byl zaznamenán při studiích 

degradace přebytku chlorovaných alifatických látek vůči elementárnímu železu (Liu Y. a kol. 2005). 

Přestože tento degradační systém s neupraveným NANOFER 25 obsahoval dva potenciální meziprodukty 

(TCE a cis-DCE) degradace výše chlorovaného etylenu, nepočítáme s výrazným vlivem konkurence 

mezi jednotlivými reaktanty při kontaktu s dostupnými reaktivními místy. Z nedávných výsledků jsme 

zjistili, že rychlost degradace chlorovaných ethylenů s nestabilizovanými nanočásticemi železa 

NANOFER 25 je DCE>TCE>PCE (Janouškovcová P. a kol., 2011). V rámci degradace PCE, TCE 

a cis-DCE neupravenými nanočásticemi lze usoudit, že rychlost reakcí není výrazně inhibována 

přítomností výchozí složky ani produktů. Podle studie se domníváme, že k omezené reaktivitě Si 

NANOFER 25 vůči TCE a cis-DCE mohla také přispět konkurence mezi jednotlivými složkami 

vzhledem k pomalému odstraňování chlorovaných ethylenů z roztoku (Kohn T., Roberts A. L., 2006). 

Zrychlení odstranění PCE může být připsáno několika vlivům: 1) přítomnost polymeru PVP, na který 

se mohou adsorbovat přítomné chlorované etyleny (Sakulchaicharoen, N., et al. 2010); 2) přítomnost 

etanolu jako jednoho z prekurzoru úpravy a ethanolu vzniklého hydrolýzou TEOS. Ethanol ve vodě 

mohl snížit Henryho konstantu KH chlorovaných ethylenů a tedy zvýšit jejich rozpustnost ve vodném 

roztoku. Oba jevy jsou intenzivnější s rostoucí hydrodrofobicitou kontaminantu (KowPCE = 2,6, log 

KowTCE = 2,29, log KowcisDCE = 1,59) a kontaminant se přesouvá do vodné fáze systému. Použitím 

headspace analýzy tak zdánlivě může dojít k vyššímu úbytku PCE ze systému. Podle (Ladaa T. I. 

a kol. 2001) obsah ethanolu > 15 % obj. zvyšuje rozpustnost PCE ve vodě. V této práci bylo použito 

cca 3 % ethanolu v degradační směsi, proto předpokládáme minimální vliv ethanolu na rozpustnost 

PCE i ostatních chlorovaných ethylenů. Z toho důvodu spíše uvažujeme o vlivu adsorpce na PVP, 

který pokud byl v převážné míře neadsorbován na povrchu nanočástic jako pomocný stabilizátor, 

umožnil zintenzivnění kontaktu kontaminantu s povrchem nanočástic Si NANOFER 25. 

 

Závěry 

Prokázali jsme účinné odstranění chlorovaných ethylenů pomocí komerčně dostupné suspenze 

nanočástic elementárního železa, která byla stabilizována křemíkovou úpravou za použití 

tetraethylorthosilikátu a polyvinylpyrolidonu z důvodu zlepšení migrace nanočástic v horninovém 

prostředí. Výhodou použití křemíkem upraveného nanoželeza je, že PCE byl odstraněn rychleji než 

v případě použití neupravených nanočástic, přestože je PCE jinak odstraňován neupravenými 

částicemi nejpomaleji. Naopak, adsorbovaná křemíková úprava na povrch nanočástic zpomalila proces 

odstranění TCE a cis-DCE. V případě odstranění TCE jsme překvapivě zaznamenali změnu řádu 

reakce z pseudoprvního na nultý řád, což bývá také pozorováno při degradaci vysokých koncentrací 

chlorovaných ethylenů. Změna kinetických charakteristik byla důsledkem změn povrchových 

vlastností nanočástic železa po adsorpci povrchové úpravy. Navíc přítomný PVP a ethanol z úpravy 

lze využít jako zdroj uhlíku pro mikroorganismy, které se mohou podílet na biologickém čištění 

kontaminované oblasti sanované lokality. 
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