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Abstract: 

AECOM CZ, s.r.o. company is a member of research team of NANOBIOWAT project (No. 

TE01010218, TACR). Within the work package “Reductive technologies based on application of 

nanoparticles of elementary irons and its composites” we are testing, in close co-operation with other 

project participants, the application of a completely new type of nanoiron: NANOFER STAR, which 

is a new air stable powder containing surface stabilized nanoparticles Fe (0). The stabilization by thin 

layer of inorganic shell protects the nano zero valent iron (nZVI) from rapid oxidation (degradation) 

when exposed to air (the product is not pyrophoric, it is easy to manipulate, the packaging and 

transportation costs are significantly lower when compared with NANOFER 25P, etc.). It is 

designated for direct application as well as for preparation of water suspensions used for in-situ 

remediations of groundwater and other applications. Mega a.s. company (also a Nanobiowat project 

team member) successfully used the NANOFER STAR in combination with direct current. The 

presented pilot test is however the first application of this type of nZVI without using further additives 

or remedial methods on an actual contaminated locality outside of laboratory. The active test area 

covers 20 x 20 m. Altogether 15 kg of NANOFER STAR was injected into the soil in 3 subsequent 

aliquot applications after 5 kg with an interval of 6 weeks.The prepared water nZVI suspension (1 g/l) 

was gravitationally injected into the one well. After finishing of two applications (i.e. application of 10 

kg of nZVI) a decrease of vinylchloride in groundwater has been determined with a declining trend in 

content of chloroethenes by app. 34 %, from 4,117 µg/l to 2,708 µg/l (mean. concentration). Further 

decrease of contamination is expected after finalization and evaluation of 3rd application. It is 

expected, however, that concentration NANOFER STAR in the future application need to be doubled. 
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Abstrakt: 
Společnost AECOM CZ, s.r.o., je členem řešitelského týmu projektu NANOBIOWAT (TAČR, 

TE01010218). V rámci výzkumného balíčku WP1 „Reduktivní technologie založené na aplikaci 

nanočástic elementárního železa a jejich kompozitů“ testuje v úzké spolupráci s ostatními partnery 

projektu použití zcela nového typu nanoželeza. NANOFER STAR je nový, na vzduchu stabilní prášek 

obsahující povrchově stabilizované nanočástice Fe(0). Stabilizace tenkou anorganickou slupkou chrání 

nZVI proti rychlé oxidaci (degradaci) při styku se vzduchem (produkt není pyroforický, jednoduše se 

manipuluje, náklady na balení a přepravu jsou daleko nižší v porovnání s NANOFERem 25P atd.). Je 

určen pro přímou aplikaci i pro přípravu vodných suspenzí používaných při in-situ sanaci podzemních 

vod a dalších aplikacích. Společnost Mega, a.s. (také člen projektu Nanobiowat), použila úspěšně 

NANOFER STAR v kombinaci se stejnosměrným elektrickým proudem. Prezentovaný pilotní test je 

první čistou aplikací tohoto typu nZVI na reálně kontaminované lokalitě mimo laboratoř, tj. bez 

použití aditiv či podpory dalších sanačních metod. Je popsán způsob přípravy lokality pro pilotní test, 

metoda přípravy suspenze nanoželeza a způsob jeho aplikace do horninového prostředí. Aktivní 

plocha pilotního testu je cca 20x20 m. Celkem bylo použito 15 kg práškového NANOFER STAR, 
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aplikace ve třech etapách po 5 kg s intervalem cca 6 týdnů. Nanoželezo bylo zasakováno gravitačně ve 

formě vodné suspenze o koncentraci 1g/l do aplikačního vrtu. Po dvou etapách (aplikaci 10 kg 

nanoželeza) je pozorován výrazný úbytek vinylchloridu a klesající trend v obsahu celkového obsahu 

chlorovaných ethylenů o 34 %, ze 4117 µg/l na 2708 µg/l. Po dokončení a vyhodnocení třetí etapy je 

očekáván další úbytek kontaminace, nicméně se předpokládá další aplikace NANOFER STAR 

o dvojnásobné koncentraci zasakované suspenze. 
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Úvod 
Princip in-situ metody reduktivní dehalogenace za použití nanoželeza spočívá v jeho aplikaci ve formě 

suspenze do kontaminovaného horninového prostředí, kde částice nanoželeza vstupují do oxidačně 

redukčních chemických reakcí. Přítomné kontaminanty jsou abioticky transformovány na méně 

toxické či netoxické produkty. Výhodou abiotické reduktivní dehalogenace chlorovaných ethylenů za 

použití nanoželeza, oproti biologickým metodám využívajících stimulaci půdní mikroflóry přídavkem 

organického substrátu, je transformační řada ClU bez tvorby nežádoucího meziproduktu vinylchloridu. 

Problematickým místem technologie s použitím nanoželeza je jeho distribuce v horninovém prostředí 

a jeho nízká životnost při styku se vzdušným kyslíkem při aplikaci. Proto jsou vyvíjeny nové varianty 

nanoželeza (jednou z nich je NANOFER STAR), které by měly tyto nedostatky odstranit.  

 

Metodika pilotního testu 

2.1 Přípravné práce 

Pro pilotní test  byla vytipována lokalita s bodovou kontaminací chlorovanými ethyleny, kdy se 

v jediném vrtu u hranice průmyslového areálu periodicky objevují a mizí zvýšené obsahy ClU (vrt HJ-

104A, hloubka 4,0 m, průměr 200 mm, výstroj Fe, bez dokumentace). Vrt byl vzorkován kvartálně na 

výskyt chlorovaných ethylenů od r. 1991 - viz obrázek 1. Hladina podzemní vody na lokalitě se 

nachází v hloubce 2 – 4 m p.t. Pro vyhodnocení pohybu nZVI a jeho vlivu na změny kontaminace 

horninového prostředí bylo nutné rozšířit síť monitorovacích vrtů a atmosond ve směru proudění 

podzemní vody. Většinu těchto nových vrtů bylo nutné umístit na kraj pole za plotem průmyslového 

areálu. Při hloubení výzkumných monitorovacích vrtů byly pod cca 30 cm vrstvou humózní písčité 

hlíny zastiženy písčité hlíny a jíly do hloubky 1,0-1,5 m, které hlouběji přecházejí v propustnější 

vrstvu písků a štěrkopísků. Od hloubky 3,5 až 4,0 m p.t. se vyskytují jíly a jílovité písky, které 

postupně v hloubce 6-8 m přecházejí v nepropustný šedozelený jíl. Původním záměrem bylo aplikovat 

nZVI přímo do vrtu HJ-104A, ale karotážní měření i zkušenosti s dynamickým vzorkováním 

potvrdily, že vrt HJ-104A je částečně zakolmatován, a také jeho hloubka 4.m nedosahuje až na bázi. 

Pokus o jeho airliftové čištění vedl k jeho prohloubení jen o několik cm. Proto byl jako náhradní 

aplikační vrt zvolen nový monitorovací vrt V-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Graf vývoje 

koncentrací sumy ClU ve vrtu 

HJ-104A 
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Nezbytné přípravné práce pro realizaci pilotního testu na vybrané lokalitě trvaly cca 1 rok 

a zahrnovaly tyto činnosti :  

a. vypracování projektu pilotního testu pro schvalovací řízení, 

b. získání povolení dotčených stran s realizací pilotního testu (4 ks), 

c. vybudování sítě monitorovacích vrtů zahloubených na nepropustné podloží (6 ks, průměr výstroje 

125 mm, materiál PVC-U, hloubka 6,5-8,5 m); zároveň byly provedeny laboratorní analýzy 

zeminy z vrtných jader na obsah ClU,  

d. vybudování sítě atmosond zahloubených těsně nad hladinu podzemní vody (13 ks, průměr 

výstroje 35 mm se šikmou štěrbinovou perforací, materiál PVC, hloubka 1,3-2,8 m; proti průniku 

srážkových vod a atmosférického vzduchu byly sondy zaizolovány v intervalu od úrovně terénu 

do hloubky 1 m bentonitovým těsněním, 

e. karotážní měření tří monitorovacích vrtů (HJ-104A, V-2 a V-5), 

f. návrh a pořízení technologické linky pro aplikaci práškové formy nZVI do horninového prostředí, 

g. příprava metodiky pro sledování průběhu pilotního testu, 

h. detailní zjištění výskytu kontaminace horninového prostředí v prostoru pilotního testu včetně 

postižení režimního kolísání – průměr z monitoringů III/2013, V/2013 a VI/2013. 

 

Laboratorní test s kontaminovanou vodu z testovací lokality  a NANOFER STAR 

V den první aplikace nanoželeza (17. 6. 2013) bylo odebráno 25 l podzemní vody z aplikačního vrtu 

V-2 pro laboratorní test (realizace a vyhodnocení L. Lacinová, TUL). Cílem testu bylo zjistit paralelně 

s pilotním testem probíhajícím na testovací lokalitě účinnost NANOFER STAR v laboratorních 

podmínkách na odstranění chlorovaných ethylenů z reálně kontaminované podzemní vody. Vstupní 

koncentrace chlorovaných ethylenů ve vstupní vodě jsou uvedeny v tabulce 1, výsledky laboratorního 

testu jsou uvedeny na obrázku 2. 

 
Tabulka 1: Obsah chlorovaných ethylenů ve vstupní vodě pro laboratorní test 

 

1,1-DCE 1,2 - DCA c-1,2-DCE PCE t-1,2-DCE TCE součet 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

31 0 576 2969 33 2894 6501 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Výsledky laboratorního testu – účinnost NANOFER STAR na odstranění CLE 

z podzemní vody z testovací lokality 
 

Z laboratorního testu je zřejmé, že navrženou koncentraci NANOFER STAR pro pilotní test (1 g/l) 

bude nutné zvýšit, aby bylo dosaženo zvýšení účinnosti. Koncentrace 1 g/l byla zvolena s ohledem na 

dřívější zkušenosti s jinými typy nZVI a možností úspěšné aplikace do horninového prostředí.  



 
 

Aplikace NANOFER STAR 

V první fázi pilotního testu bylo aplikováno celkem 15 kg NANOFER STAR (příprava LAC s.r.o.) ve 

třech etapách. V každé etapě byla z 5 kg dodaného práškového nZVI připravena suspenze 

o doporučené koncentraci 1g/l (tj. z 5 kg nanoželeza bylo připraveno 5 m
3
 suspenze). V technologické 

lince byla připravována suspenze vždy po 1 m
3
 a ihned aplikována do horninového prostředí. 

V prvním kroku byl 1 kg práškového nZVI rozmíchán ve speciálně navrženém a vyrobeném 

dispergátoru (výrobce LAC s.r.o.) a byla připravena suspenze nZVI o objemu 5 litrů. Ve druhém 

kroku bylo 5 l koncentrované suspenze naředěno v 1 m
3
 odkysličené vody. Ředicí voda byla zbavena 

rozpuštěného kyslíku protékáním přes odmaštěné železné piliny umístěné ve dvou sériově zapojených 

kolonách (obsah rozpuštěného kyslíku v neodkysličené vodě byl 8,92 mg/l, po průchodu přes Fe-

piliny 0,15 mg/l, v suspenzi určené pro zásak 0,08 mg/l). Ve třetím kroku byly do suspenze 

rozmíchány stopovací látky. Při prvním zásaku LiBr a NaCl, u zbývajících dvou pouze NaCl, která 

dostatečně splnila podmínky pro sledování pohybu zasakované kapaliny v horninovém prostředí. 

Suspenze nanoželeza byla gravitačně zasakována do vrtu V-2. Zásak 1 m
3
 suspenze stabilně 20-25 

minut. Celých 5 m
3
 suspenze bylo zasáknuto vždy během jednoho dne. Jednotlivé aplikace 

NANOFER STAR byly realizovány 17. 6. 2013, 25. 7. 2013 a 4. 9. 2013, tedy cca po 6 týdnech. 

Umístění vrtů, atmosond, proudění podzemní vody a rozsah kontaminace před první aplikací 

NANOFER STAR na testovací lokalitě je znázorněno na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Situace zájmové lokality před prvním zásakem nanoželeza 

 

Monitoring pilotního testu 

Obsah chlorovaných ethylenů, jejich degradačních produktů a změny hodnot různých parametrů 

horninového prostředí v souvislosti s aplikací nZVI byly sledovány ve třech typech matrice – pevné, 

kapalné a plynné.  

 



 
 

V zemině byl sledován obsah ClU ve vzorcích odebraných z vrtných jader (27. 11. 2012), vždy ze 

dvou hloubkových úrovní – z úrovně hladiny podzemní vody (cca 2-3 m) a z nejhlubší úrovně (báze, 

6-7 m). Vzorky zeminy pro analýzu byly odebírány pomocí speciální vzorkovací sady s  aplikací 

odebraného vzorku přímo do vzorkovnice s metanolem. V každém vzorku bylo stanoveno celkem 68 

položek těkavých látek zahrnujících BTEX, halogenované VOCs (VOCs=těkavé organické látky), 

nehalogenované VOCs a naftalen. Významnější obsahy byly zjištěny pouze pro PCE, TCE a 1,2-cis 

DCE ve vrtech V-1, V-2, V-4 a V-5, vždy v hlubší úrovni. Výskyt VC nebyl identifikován. 

 

V půdním vzduchu pomocí atmosond a ve atmosféře vrtů 0,5 m nad hladinou podzemní vody jsou 

sledovány změny a trendy  v obsahu metabolických plynů (O2, CH4, CO2) a chlorovaných ethylenů 

(PID detekce) přenosným analyzátorem plynů Ecoprobe 5. Byla potvrzena citlivost této 

semikvantitativní metody pro okamžitou informaci on-site o stavu kontaminace a změn v horninovém 

prostředí. Nejvyšší hodnoty PID detekce (korelace s chlorovanými ethyleny) byly naměřeny ve vrtech 

V-2, V-5, V-4 a V-1 a jejich sdružených atmosondách A-2, A-2a, A-4, A-4a, A-104, A-104a, A-6. 

Obdobně v těchto vrtech a atmosondách byly naměřeny i nejvyšší hodnoty CO2 (produkt degradace 

organických látek), a to v relativně vysokých koncentracích, ve vrtech cca 3-5 %, v atmosondách 

4-6 %. Nárůst CO2 ve vrtech i atmosondách byl provázen významným poklesem O2. Nejvyšší 

koncentraceCO2 a zároveň nejnižší koncentrace O2 byly naměřeny během června a července, tj. je 

prokázána vysoká aktivita přítomné mikroflóry, ale tato aktivita není významně ovlivněna aplikací 

nZVI (významná změna aktivity nebyla ani očekávána, reduktivní dehalogenace nZVI má být 

abiotický proces).  

 

Kvalita podzemní vody je sledována dynamickým odběrem vzorků pro laboratorní analýzy ClU, jejich 

degradačních produktů ClU a významných atenuačních parametrů. Zároveň jsou sledovány hodnoty 

základních hydrochemických parametrů (pH, vodivost, redox-potenciál, rozpuštěný kyslík a teplota. 

S vyšší četností je sledovány obsahy a změny koncentrcí stopovacích látek (LiBr a NaCl) pomocí 

statických odběrů podzemní vody pro laboratorní analýzy i pomocí terénních měření, zejména 

vodivosti. Při třetím zásaku nZVI byl pohyb stopovacích látek sledován navíc pomocí datalogrů 

umístěných dlouhodobě ve vrtech V-1, V-2, V-4 a V-5. Sledování stopovacích látek přidávaných do 

zasakované suspenze nZVI prokázalo jejich významně zvýšený výskyt v aplikačním vrtu V-2 a dále 

v monitorovacích vrtech V-5, HJ-104 a V-4. 

 

Výsledky první fáze pilotního testu 

V době psaní článku jsou k dispozici data po ukončení druhé aplikace nZVI. Třetí aplikace byla 

úspěšně realizována 4.9.2013. Dosavadní výsledky jsou shrnuty na obrázku 4 a tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých chlorovaných ethylenů v podzemní vodě 

během pilotního testu 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých ClU v sumě všech ClU (vždy průměr z 8 vrtů) 

Monitoring 25. 3. 2013 6. 5. 2013 14. 6. 2013 2. 7. 2013 27. 8. 2013 

VC 3,3 4,4 7,8 0,7 1,2 

1,1-DCE 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 

trans-1,2-DCE 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

cis-1,2-DCE 10,1 8,4 7,2 8,3 8,5 

TCE 32,2 38,3 37,4 36,6 39,2 

PCE 68,4 54,9 61,5 55,4 65,5 

suma ClU (VC, DCE, TCE, PCE) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Obrázek 4: Vývoj koncentrací chlorovaných ethylenů během pilotního testu s NANOFER STAR  

 

Z obrázku 4 i tabulky 2 je patrný téměř okamžitý úbytek vinylchloridu již po první aplikaci nanoželeza 

a zřetelný klesající trend v celkovém obsahu chlorovaných ethylenů. Pokud bychom za výchozí 

hodnotu celkového obsahu ClU uvažovali průměrnou hodnotu ze tří monitoringů před první aplikací 

(III/2013, V/2013 a VI/2013), tj. koncentraci 4117 µg/l, pak po druhé aplikaci nZVI je výsledná 

koncentrace sumy ClU 2708 µg/l, tj. pokles o cca 34 % za tři měsíce. Procentuální zastoupení 

jednotlivých chlorovaných ethylenů se s výjimkou vinylchloridu téměř nemění, dominantním 

kontaminantem je PCE (cca 60 %), dále TCE (cca 30%), cis-1,2DCE (cca 8%), VC (cca 1%) a ostatní 

také cca 1 %. 

 

Závěr 

Prezentovaný pilotní test je první čistou aplikací nového typu stabilizovaného práškového nanoželeza 

NANOFER STAR mimo laboratoř. Celkem bylo ve třech etapách aplikováno do horninového 

prostředí 15 kg práškového nanoželeza, ze kterého bylo připraveno 15 m
3
 suspenze o koncentraci 1g/l 

nanoželeza. V každé etapě bylo zasáknuto 5 m
3
 suspenze, intervaly mezi etapami byly cca 6 týdnů. 

Manipulace s novým typem nZVI na lokalitě byla jednoduchá a bez problémů. Již po první aplikaci 

nZVI byl patrný téměř okamžitý úbytek vinylchloridu. Po vyhodnocení účinku po druhém zásaku lze 

pozorovat zřetelný klesající trend v celkovém obsahu chlorovaných ethylenů cca o 34 %, z 4117 µg/l 

na 2708 µg/l. Procentuální zastoupení jednotlivých chlorovaných ethylenů se, s výjimkou 

vinylchloridu, téměř nemění. Další pokles obsahu kontaminantu je očekáván i po třetím zásaku nZVI, 

je však pravděpodobné, že bude třeba koncentraci nZVI v zasakované suspenzi zvýšit.  
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