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Abstract: 

We focused on the effect of silica surface coatings on reactivity of zerovalent iron nanoparticles 

(nZVI) towards dissolved trichloroethylene in simulated conditions of groundwater. The iron 

nanoparticles were coated by a sodium silicate solution (NaSinZVI) and by TEOS according to the 

Stöber method (TEOSnZVI). In the batch test, the nanoiron particles were in contact with the soil 

containing a low proportion of organic carbon (foc = 0.22 - 0.29 %) and artificially contaminated 

groundwater (TCE ≈ 5 mg L
-1

). We observed a significant effect of soil buffering on the TCE removal 

and Fe
0
 corrosion of all studied iron nanoparticles. After a day, 87 %, 52 % a 88 %TCE was removed 

by nZVI, NaSinZVI and TEOSnZVI in the systems with the soil. The accelerated corrosion of Fe
0
 was 

observed with the tendency of TEOSnZVI >NaSinZVI >nZVI. NaSinZVI proved to be the most 

effective for the TCE removal with regards to its continuous reduction activity. We demonstrated that 

the iron nanoparticles modified with both silica coating are efficient agents with limited life time for 

environmental clean-up. 
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Abstrakt: 

Tato studie se zabývá působením úprav na bázi křemíku na reaktivitu nanočástic elementárního železa 

(nZVI) vůči rozpuštěnému trichlorethylenu v simulovaných podmínkách podzemních vod. 

Nanočástice železa byly upraveny podle metody využívající roztok křemičitanu sodného (NaSinZVI) 

a Stöberovy metody pomocí TEOS (TEOSnZVI). V průběhu experimentu, byly nanočástice 

elementárního železa v kontaktu se zeminou s nízkým obsahem organického uhlíku (foc = 0,22 - 0,29 

%) a uměle kontaminovanou vodou (TCE ≈ 5 mg l-1). Významná pufrační kapacita zeminy přispěla 

k urychlení odstranění kontaminantu i anaerobní korozi Fe
0
 všech studovaných materiálů se zeminou 

včetně neupravených částic. Během prvního dne experimentu bylo odstraněno TCE s účinností 87 %, 

52 % a 88 % pomocí neupravených nZVI a upravených NaSinZVI a TEOSnZVI nanočástic 

v simulovaném prostředí. Zrychlení anaerobní koroze všech materiálů bylo pozorováno ve směru 

TEOSnZVI >NaSinZVI >nZVI. Účinnost odstranění TCE byla vlivem přítomnosti zeminy nejvyšší 

v systému NaSinZVI nanočástic s ohledem na stálou redukční schopnost. Naše výsledky prokázaly, že 

nanočástice železa s úpravou na bázi oxidů křemíku představují účinný prostředek pro sanaci 

kontaminovaných míst, avšak s omezenou životností. 
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Úvod 

In-situ dehalogenace kontaminovaných podzemních vod a podloží pomocí přímé aplikace nanočástic 

elementárního železa (nZVI) představuje účinný a ekokompatibilní přístup k minimalizaci obsahu 

rozpuštěných chlorovaných ethylenů v podzemní vodě. Vysoká účinnost a rychlost abiotické 

reduktivní dehalogenace za použití nZVI částic pochází z kombinace účinků silné redukční síly 

elementárního železa (-0,44 V) a unikátních vlastností nanočástic (velký specifický povrch, počet 

reakčních míst) (Tratnyek and Johnson, 2006). Nízká stabilita nanočástic železa, která omezuje jejich 

aplikaci a migraci v kontaminovaném podloží, je zvyšována chemickou úpravou jejich povrchu nebo 

adsorpcí na submikrometrové nosiče (Phenrat et al., 2007; Zhan et al., 2009). Nedávno bylo rozšířeno 
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použití sloučenin křemíku ke stabilizaci nanočástic pro environmentální účely (Krajangpan et al., 

2012). Naše dřívější studie ukázaly, že nanočástice elementárního železa povrchově upravené adsorpcí 

vrstvy oxidů křemíku představují za laboratorních podmínek relativně stabilní produkty, které 

efektivně dechlorují chlorované ethyleny (Honetschlägerová, 2013, v recenzi; Janouškovcová, 2011). 

Doposud však chybí informace o degradační schopnosti upravených nZVI částic oxidy křemíku 

v kontaktu se zeminou. 

 

Mnoho studií bylo provedeno pro dehalogenaci chlorovaných ethylenů pomocí nZVI v pilotních 

testech a terénních aplikacích (Quinn et al., 2005). Dehalogenace nanočásticemi železa je v prostředí 

saturované zóny podloží ovlivněna komplexním systémem dějů v zemině a podzemní vodě, které 

zahrnují pufrační kapacitu půdy a vody, rozpouštění železa a jeho komplexaci složkami zeminy 

a vody; adsorpci chlorovaných ethylenů na organickou matrici zeminy; či adsorpci huminových 

kyselin a anorganických složek na nZVI částice. Následkem působení podzemního prostředí dochází  

k ovlivnění rychlosti oxidace nZVI částic neselektivními reakcemi, dostupnosti povrchu nanočástic 

pro reakce a redukční síly. Z hlediska adsorbovaného kontaminantu, (Zhang et al., 2011) uvádí, že 

dostupnost TCE pro degradaci nZVI částicemi závisí na množství organické matrice a rychlost 

degradace na desorpční kinetice. 

 

Adsorbované křemičitany na částice oxidů železa či elementárního železa jsou známé v oblasti 

reduktivních bariér svým inhibičním působením (Kohn and Roberts, 2006). Ve vodném prostředí 

mohou adsorbované oxidy křemíku na částicích železa inhibovat nebo podpořit korozní reakce 

kovového železa v závislosti na pH prostředí (Fujita et al., 1990; Oh et al., 2007). Proto úprava na bázi 

oxidů křemíku může ovlivnit rychlost redoxních reakcí nZVI částic s kontaminantem a životnost 

nanočástic.  

 

Cílem práce je porovnání reaktivity upravených nZVI částic vrstvou oxidů křemíku pomocí dvou 

metod: použitím roztoku křemičitanu sodného a tetraethylorthosilikátu. Působení obou úprav bylo 

testováno v simulovaných podmínkách kontaminovaných podzemních vod v kontaktu se zeminou 

a srovnáno s klasickým uspořádáním testů obsahujícím pouze vodu. Experimenty byly porovnávány 

za stejných podmínek s neupravenými nZVI částicemi. Protože křemičitany jsou známé korozní 

inhibicí železa, zaměřili jsme se také na korozní chování studovaných materiálů. 

 

Metodika 

Povrchová úprava nanočástic železa 

Pro experiment byla použita komerčně dostupná vodná suspenze nanočástic elementárního železa 

(NANOFER 25) od společnosti NANO IRON s r.o. (Rajhrad). Nanočástice železa byly povrchově 

upraveny pomocí oxidů křemíku za využití metody aplikace roztoku křemičitanu sodného a Stöberovy 

metody aplikace tetraethylorthosilikátu (TEOS). Detailní popis metody přípravy NaSinZVI a 

TEOSnZVI jsou uvedeny ve studiích (Honetschlägerová, v recenzi, 2013) a (Honetschlägerová, 2012). 

 

Degradační experiment 

Degradace trichlorethylenu (TCE) pomocí nanočástic elementárního železa byla provedena ve 

vsádkovém režimu v 62ml vialkách s uzávěrem se septem silikon/PTFE a v glove bagu v N2 

atmosféře. K množství 10 g autoklávované vlhké zeminy (30 min, 121 °C, 101,5 kPa) byly 

nadávkovány suspenze nanočástic železa (ρP ≈ 2,5 g l
-1

). Vialky byly doplněny sterilní deoxidovanou 

umělou podzemní vodou o pH 7 (0,5 mM MgCl2, CaCl2, NaHCO3, KHCO3  každá) s ponecháním 

22 ml headspace. Počáteční koncentrace TCE v lahvičkách byla 5,0 ± 0,5 mg l
-1

. Vialky bez zeminy 

obsahovaly suspenzi nanočástic železa a syntetickou podzemní vodu. Vialky byly horizontálně třepány 

za laboratorní teploty. Kontrola adsorpce TCE na zeminu a mikrobiální aktivity byla zajištěna řadou 

vialek obsahujících pouze zeminu. Pomocí řady vialek bez železa a zeminy byl stanoven únik 

kontaminantu. Experiment byl proveden v opakování. V průběhu 22 dní experimentu byl ve vialkách 

stanoven vodík a koncentrace TCE. Po vzorkování byly měřeny hodnoty pH suspenze (GMH3530, 

Greisinger). 



Analytické metody 

Velikost specifického povrchu vysušených částic a zeminy byla naměřena pomocí N2-BET. Obsah 

elementárního železa v suspenzi nanočástic byl zjištěn metodou kyselé mineralizace za vzniku 

plynného vodíku, který byl kvantifikován pomocí GC-TCD. Obsah pevné fáze/částic byl stanoven 

vysušením suspenzí (105 °C, 1 h). Obsah organického uhlíku TOC v sušině zeminy byl stanoven 

metodou spálení vzorku v analyzátoru LiquiTOCII (Elementar) a vypočten z rozdílu celkového uhlíku 

a anorganického uhlíku. Vodík byl měřen pomocí GC 8000 Top (CE Instruments Ltd, Wigan, GBR) 

s náplňovou kolonou plněnou molekulovým sítem 5 A a tepelně vodivostním detektorem HWD 800 

(CE Instruments Ltd, Wigan, GBR). Koncentrace TCE byly stanoveny pomocí statické headspace 

metody. Adsorbovaný plynný vzorek na sorbentu Chromosorb102 v sorpční trubičce byl desorbován 

v termodesorpční jednotce UNITY/ULTRATD (MARKERS) a analyzován v GC-17A GAS 

CHROMATOGRAPH SHIMADZU vybaveném kolonou Rxi-624 SIL MS a detektory ECD/FID. 

Koncentrace TCE byly vyhodnoceny dle příslušných externích kalibrací se zeminou a bez zeminy. 

 

Výsledky 
Charakterizace materiálů 

Zemina použitá pro vytvoření simulovaných podmínek podzemních vod pocházela z jádrového vzorku 

vrtu v hloubce 5 - 6 m. Zemina byla senzoricky ohodnocena jako písčito-jílovitá a byla obohacena 

¼ praného písku o velikostí částic dp 1 - 2 mm. Vlhkost zeminy byla sušením stanovena (105 °C, 4 h) 

na 16 hm%. Obsah celkového organického uhlíku foc byl měřením stanoven na 0,22 - 0,27 hm%. 

Hustota částic byla stanovena na 2,57 g cm
-3

. Velikost specifického povrchu průměrného vzorku 

zeminy byla 25,4 m
2
 g

-1
. pH zeminy v simulované podzemní vodě bylo 3,4 (obr. 2). 

 

Měření velikosti specifického povrchu ukázal 28.65 m
2
 g

-1 
 pro neupravené nZVI částice. 

Adsorbovaný amorfní oxidy křemíku způsobily zvětšení specifického povrchu na 73,4 m
2
 g

-1 
pro 

upravené NaSinZVI částice a 49,9 m
2
 g

-1 
pro TEOSnZVI. Obsah Fe

0
 v částicích nZVI, NaSinZVI 

a TEOSnZVI byl stanoven na 90 %, 49 % a 47 %. 

 

Degradační experimenty  

Experiment byl situován do podmínek, kdy nanočástice jsou injektovány na počátek kontaminačního 

mraku trichlorethylenu (TCE) v dolním gradientu. Předpokládá se, že TCE se dostává do styku s nZVI 

v rozpuštěném stavu a byl minimálně adsorbovaný na matrici zeminy. Kontrola úniku trichlorethylenu 

TCE (bez zeminy) a kontrola adsorpce kontaminantu a mikrobiální aktivity (se zeminou) během 

22 dní experimentu je ukázána na obr.1A. Dle kontroly úniku byl zjištěn rozdíl koncentrací TCE na 

počátku a konci experimentu, který činil 13 %. V případě kontroly adsorpce a mikrobiální aktivity byl 

rozdíl o 5-15 % větší než u kontroly bez zeminy. Dle individuální přítomnosti methanu (0,00-0,08 

obj% headspace) jako ukazatele, byl vyhodnocen vliv mikrobiální aktivity jako nevýznamný. Vzniklá 

variabilita koncentrací TCE u kontrolních systémů byla pravděpodobně způsobena podtlakem ve 

vialkách před odběrem plynného vzorku. 

 

Obr. 1 B, C, D porovnává rychlosti odstranění rozpuštěného TCE pomocí NaSinZVI upraveného 

oxidy křemíku (stabilizace křemičitanem sodným) a TEOSnZVI (stabilizace tetraethylorthosilikátem) 

ve srovnání s neupraveným nZVI v kontaktu se  zeminou a v klasickém uspořádání testů obsahujících 

pouze simulovanou podzemní vodu. V prostředí bez zeminy bylo po 1 dni experimentu odstraněno 

27 %, 21 % a 21 % TCE z degradačních systémů nZVI, NaSinZVI a TEOSnZVI. Po 15 dnech 

experimentu nebylo TCE v degradačních systémech neupraveného nZVI a NaSinZVI detekováno, 

v systému TEOSnZVI bylo odstraněno 75 % TCE. Experimentální data byla vyhodnocena rovnicí 

kinetiky pseudoprvního řádu v programu OriginPro 8.5. Rychlost degradace pomocí nZVI, NaSinZVI 

a TEOSnZVI byla vyjádřena rychlostními konstantami pseudoprvního řádu kobs = 0,35635 d
-1

 (R
2
 = 

0,996) pro nZVI, k obs = 0,24569 d
-1

 (R
2
 = 0,982) pro NaSinZVI, kobs = 0,08027 d

-1
 (R

2
 = 0,980) pro 

TEOSnZVI. Naproti tomu bylo v simulovaném prostředí se zeminou po 1 dni experimentu odstraněno 

87 %, 52 % a 88 % TCE pomocí nZVI, NaSinZVI a TEOSnZVI. V případě TEOSnZVI došlo 

k zastavení degradace již po prvním dni experimentu na 12% zbytkového TCE (obr 2 C). Podobně 



i u nZVI byl od 4. dne pozorován nepatrný pokles TCE, v systému zůstalo 4,5 % původní koncentrace 

TCE. V degradačním systému NaSinZVI zůstalo na konci experimentu méně než 2 % TCE. Po 8 a 15 

dnech experimentu však došlo u nZVI a TEOSnZVI k dosažení velmi blízkých koncentrací TCE. 

 

 
 

Obr. 1: Porovnání odstranění TCE v systému se zeminou a bez zeminy pomocí B) neupraveným 

nZVI, C) oxidy křemíku upravených TEOSnZVI a D) NaSinZVI. A) porovnání kontroly bez zeminy a 

se zeminou. Chybové úsečky představují směrodatnou odchylku dvou měření. Data systémů bez 

zeminy jsou proloženy modelem kinetiky pseudoprvního řádu. 

 

Vliv obou úprav na anaerobní korozi nanočástic železa ve srovnání s neupravenými nanočásticemi byl 

v simulovaném systému podzemní vody bez zeminy a se zeminou zhodnocen na základě vývoje 

vodíku vztaženého na hmotnost Fe
0
 (obr. 2A). Produkce vodíku v systémech bez zeminy byla větší pro 

oba upravené nZVI než pro neupravené částice, nejvíce však pro NaSinZVI. Přítomnost zeminy 

v degradačním systému způsobila, že nZVI, NaSinZVI a TEOSnZVI vyprodukovaly 1,2, 1,6 

a 1,7násobně více vodíku než v přítomnosti samotné vody. V  systému se zeminou vyprodukoval 

nejvíce vodíku TEOSnZVI následovaný NaSinZVI. Nicméně intenzivní počáteční produkce vodíku 

z nZVI a TEOSnZVI (1. den) se zpomalila a po 8 dnech se zastavila naznačujíc vyčerpání 

elementárního kovu pro reakci. U NaSinZVI došlo k pozvolnější korozi, která trvala po celou dobu 

experimentu. 

 

Korozní reakce způsobily, že v systémech obsahujících suspenze nanočástice a simulovanou podzemní 

vodu došlo ke zvýšení pH degradační suspenze (obr. 2B). Především u obou NaSinZVI a TEOSnZVI 

vzrostlo pH na hodnoty 9,6-10,0 díky rychlé počáteční korozi částic a částečně kvůli alkalickému 

charakteru zásobní suspenze. Díky kyselé povaze zeminy a její velké pufrační kapacitě zůstalo pH 

všech systémů v oblasti 5,5-5,9. Z obr. 2 A vyplývá, že přítomnost vrstvy oxidů křemíku u obou 

upravených nanočástic podporuje korozní reakce a způsobuje jejich vyšší redoxní aktivitu i v oblasti 

mírně alkalického pH. Přestože byla pozorována vysoká produkce vodíku TEOSnZVI v prostředí bez 

C) D) 

A) B) 



zeminy, rychlost degradace TCE je menší než u nZVI. Tato problematika byla již diskutována 

(Janouškovcová 2012) a jev je způsoben pravděpodobně změnou povrchu nanočástic železa po 

adsorpci povrchové úpravy. 

 

 
 

Obr. 2: A) Porovnání kumulativní produkce H2 vztaženého na g Fe
0 

neupravených nZVI, oxidy 

křemíku upravených NaSinZVI a TEOSnZVI v systému se zeminou a bez zeminy. B) Ustálené 

průměrné pH v degradačních systémech nanočástic železa bez zeminy a se zeminou. Chybové úsečky 

představují směrodatnou odchylku dvou měření. 

 

Diskuse 

K významnému zrychlení odstranění TCE neupraveným nZVI i oběma upravenými nanočásticemi 

nZVI pravděpodobně přispěla pufrační kapacita zeminy, která významně podpořila oxidačně-redukční 

reakce. Liu and Lowry, 2006, ukázal, že pH 6,5 může zvýšit rychlost korozních reakcí v systému 

Fe
0
-H2O až 27krát ve srovnání s pH 8,9. Nicméně jejich studie ukázala, že rychlost degradace TCE se 

zvýšila pouze dvakrát, což ukázalo slabou závislost degradační rychlosti na pH. Vodíkový kation 

rozpouští povrchovou oxidickou vrstvu a odhaluje elementární kov pro reakce s vodou 

a kontaminantem. Zároveň dochází k rekrystalizaci nové povrchové oxidické vrstvy. 

 

V případě TEOSnZVI byla koroze natolik rychlá, že došlo k zastavení degradace pravděpodobně kvůli 

rychlému vyčerpání elementárního kovu v částicích, což odpovídá vysoké počáteční produkci vodíku. 

Tento fakt odpovídá zastavení degradace TCE po prvním dni experimentu a již malém příspěvku 

produkce vodíku mezi 4.-8. dnem experimentu. NaSinZVI prokazuje vysoký degradační potenciál. 

I když rychlost degradace je menší než u TEOSnZVI a nZVI, došlo k téměř úplnému odstranění TCE. 

Zároveň představuje relativně stálý zdroj redukční síly vzhledem ke stálé produkce vodíku, i když ke 

konci byla účinnost degradace omezena částečným vyčerpáním elementárního kovu nebo pasivací 

povrchu částic. Stejně jako u TEOSnZVI, křemíková vrstva podpořila oxidačně-redukční reakce 

elementárního železa. Oh et al., 2007, předpokládá, že sloučeniny křemíku jsou zdrojem vodíkového 

kationtu, který může rozpouštět pasivující oxidickou vrstvu částic. Naopak křemíková úprava mohla 

omezit rychlou korozi tvorbou inhibiční vrstvy. Vysoká rychlost degradace TCE byla vyhodnocena 

u neupravených nZVI, avšak brzké zastavení degradace TCE a zároveň produkce vodíku mohou být 

přičteny pasivaci povrchu částic buď oxidy železa (Liu and Lowry, 2006) a/nebo adsorpcí organických 

či anorganických složek půdy na částice (Zhang et al., 2011). Nižší účinnost degradace TCE 

a produkce vodíku ve všech systémech bez zeminy může být vysvětlena zpomalující se oxidací železa 

v alkalických podmínkách za tvorby pasivační vrstvy oxidů železa na povrchu částic. V případě 

upravených nanočástic železa může být zpomalující se produkce vodíku a pomalejší degradace TCE 

vysvětlena zvýšenou adsorpcí oxidů křemíku na povrch v oblasti pH 9-10. Oxidy křemíku pak mohly 

působit jako inhibitor koroze nebo bariéra difuze TCE k povrchu částic (Janouškovcová, 2012). 

 

Předpokládá se, že adsorpce TCE na zeminu byla poměrně nízká vzhledem k malému obsahu 

organického uhlíku a převládala rychlost degradace rozpuštěného TCE, rovnováha byla posunuta do 



oblasti rozpouštění TCE do vody. V případě zastavení nebo zpomalení degradace se předpokládá, že 

TCE byl adsorbován na zeminu a jeho dostupnost byla ovlivněna rychlostí jeho desorpce. Navíc 

přítomný etanol z přípravy TEOSnZVI mohl zvýšit desorpci TCE jako surfaktant. 

 

Závěry 

Prokázali jsme účinné odstranění trichloroethylenu pomocí nanočástic elementárního železa 

povrchově upravenými oxidy křemíku, které byly aplikovány dvěma metodami (křemičitanem 

sodným a TEOS), za podmínek simulujících podzemní vodou saturovanou zeminu. Křemíkové úpravy 

způsobily změnu povrchových vlastností nanočástic železa a zvýšily počáteční rychlost odstranění 

trichlorethylenu i rychlost anaerobní koroze s ohledem na nízké pH prostředí stabilizovaného 

zeminou. Překvapivě nejrychlejší odstranění kontaminantu v prostředí se zeminou bylo způsobeno 

TEOSnZVI, které zároveň mělo nejkratší životnost. Především nanočástice železa upravené 

křemičitanem sodným přestavují účinné remediační činidlo s dobrými degradačními vlastnostmi, 

přijatelnou trvalostí redukční aktivity a životností pro transport nanočástic do cílené oblasti 

kontaminace. 

 

Poděkování 

„Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT č. 20/2013.“ 
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