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Abstract: 

The pilot test of chlorinated hydrocarbons dehalogenation using nanoscale zero valent iron was 

launched in June 2010 in Karlovy Vary-Tuhnice, in the industrial park owned by company ČEZ 

Správa majetku s.r.o. The contamination is located in saturated zone of quaternary collector. The 

concentration of major contaminant cis 1,2 dichloroethene in observing wells ranged from 60 to 12700 

µg.L
-1

 prior nanoiron application. The pilot test involved the excavation of four injection wells and 

three observing wells. One existing injection well and four existing observing ells were also used. The 

injection was carried out by pumping 2 m
3
 of commercial suspension Nanofer 25-S (10g.L

-1
) into all 

injection wells. During the pilot test, we measured redox potential, pH and conductivity. Redox 

potential was measured continuously.  
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V červnu 2010 byl na lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice, v areálu společnosti ČEZ Správa majetku, 

s.r.o., zahájen pilotní pokus dehalogenace chlorovaných uhlovodíků pomocí elementárního železa ve 

formě nanočástic. Kontaminace je zde vázána na saturovanou zónu kvartérního kolektoru. Hlavním 

kontaminantem je cis 1,2 dichlorethen, jehož koncentrace v monitorovacích vrtech se před pilotní 

zkouškou pohybovala v rozmezí 60 – 12700 µg.l
-1

. Pilotní pokus zahrnoval vyhloubení čtyř 

injektážních a tří monitorovacích vrtů. Zároveň byl k pilotnímu pokusu použit jeden stávající 

injektážní a čtyři monitorovací vrty. V průběhu pilotního pokusu bylo do každého z injektážních vrtů 

zasáknuto 2 m
3
 suspenze Nanofer 25-S o koncentraci 10 g.l

-1
. V průběhu injektážní zkoušky a po ní 

byl kontinuálně měřen redox potenciál, odebírány vzorky pro stanovení koncentrace ClU a měřeno pH 

a vodivost.  

 

1 Úvod 
Elementární železo je v poslední době ve velké míře využíváno při odstraňování halogenovaných 

kontaminujících látek z horninového prostředí, zejména pak ze znečištěných podzemních vod. Tento 

způsob použití vychází ze schopnosti elementárního železa vyvázat z molekuly kontaminantu halogen 

a přeměnit tak tuto látku na produkty s nízkou nebo nulovou toxicitou. [1], [2], [3] Praktické využití 

této schopnosti potom spočívá v aplikaci elementárního železa do horninového prostředí tak, aby 

železo přicházelo do kontaktu se znečištěnou podzemní vodou. Elementární železo může být do 

horninového prostředí aplikováno ve dvou odlišných formách. V prvním případě se jedná o částice 

makroskopické, zatímco druhou formu představují částice mikroskopické - zpravidla se tato druhá 

forma označuje termínem „elementární nanoželezo“. Aplikace makroskopického železa do 

horninového prostředí spočívá v uložení železných kusů (např. špony, odřezky) do vhodně 

situovaného drénu. Malá jednotková plocha makroskopických kusů ovšem často způsobuje 

nedostatečnou účinnost elementárního železa při odstraňování kontaminantu. [4] Tento nedostatek 

vedl k vytváření produktů na bázi elementárního nanoželeza, které mohou být ve formě vodné 

suspenze zasakovány přímo do horninového prostředí prostřednictvím injektážních vrtů. 

 

Účinnost procesu zasakování elementárního nanoželeza do kontaminovaného horninového prostředí je 

ovlivněna velikostí částic v okamžiku aplikace. Proces může být účinný pouze v případě, kdy 

zasakované částice vykazují velikost umožňující jejich transportovatelnost do dostatečné vzdálenosti 
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od zasakovacího objektu. Postupným zachycováním částic v pórech zeminy pak dochází k vytváření 

prostoru, který následně funguje jako reaktivní bariéra. Obecné určení vhodné velikosti zasakovaných 

částic je obtížné, neboť vždy závisí na charakteristikách konkrétní lokality. Přibližně lze však stanovit, 

že pro většinu aplikací jsou částice o velikosti v desítkách či stovkách nanometrů vcelku dobře 

použitelné. Částice o větších rozměrech se z původní suspenze odfiltrují již na stěnách zasakovacího 

objektu. Na většině lokalit se zároveň vyskytuje směs kontaminantů. Elementární nanoželezo není 

selektivní. Kromě redukce kontaminantu je nanoželezo spotřebováváno i přirozeně se vyskytujícími 

oxidanty. Například na lokalitě se mohou vyskytovat TCE společně s DCE a NO3
-
 látky podléhající 

redukci elementárním nanoželezem. Současně probíhá oxidace vody. [5] Čímž dostáváme čtyři 

reakční cesty možné oxidace nanoželeza. Navíc reakční rychlost redukce chlorovaných etylenů 

pomocí elementárního železa (Fe
H2

) klesá s klesajícím počtem atomů chlóru (pozorovaná kinetická 

konstanta kobs PCE > TCE > cis-DCE > VC). [6], [7] 

 

2 Základní informace o uspořádání pilotního pokusu 

2.1 Hydrogeologické poměry na lokalitě 

Z hlediska řešené problematiky je na lokalitě nejvýznamnější zvodnění kvartérních terasových 

uloženin řeky Ohře. Fluviální sedimenty (písčité štěrky) jsou dobře průlinově propustné, koeficient 

hydraulické vodivosti kf se pohybuje v řádech 10
-4

 až 10
-5

 m.s
-1

 v závislosti na detailním obsahu 

a charakteru jemnozrnné příměsi. Kaolinicky zvětralé granitoidy a terciérní sedimenty, tvořící podloží 

kvartérních sedimentů na lokalitě, jsou málo propustné, s koeficientem hydraulické vodivosti v řádech 

kf= 10
-7

- 10
-8

 m.s
-1

. Nově provedené vrty potvrdily v podloží terasových uloženin výskyt vulkanogenní 

série. Dále bylo potvrzeno významné zvlnění povrchu předkvartérního podloží, který vytváří deprese 

s převýšením až 3 m na vzdálenost cca 15 m (364 – 367 m n.m.).  

 

Hladina kvartérní zvodně je volná. Relativně nepropustná báze se v areálu pohybuje v průměru 

v hloubce 9 m p.t. Ustálená hladina podzemní vody se nachází v úrovni cca 3,5 m p.t. (cca 370 m 

n.m.), přirozený hydraulický sklon hladiny je minimální, na ploše areálu dosahuje I = 0,0015. 

Generelní směr proudění podzemních vod je k SV. Specifická vydatnost kvartérního kolektoru se 

pohybuje okolo 1 l.s
-1

. 

 

Úroveň hladiny podzemní vody mělké zvodně v průběhu roku kolísá v závislosti na rozložení srážek, 

respektive na úrovni hladiny v řece Ohři. Běžná amplituda přirozených režimních změn úrovně 

hladiny podzemní vody v průběhu roku dosahuje cca 1 m. 

 

2.2 Kvalita podzemní vody 

Kontaminace podzemní vody byla ještě původnímu vlastníku areálu v Tuhnicích, kterým byla ZČE na 

lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice, prokázána v roce 2001. Dominantním kontaminantem na lokalitě 

jsou chlorované uhlovodíky, zejména cis 1,2 – dichlorethylen. Za hlavní zdroj kontaminace byla 

označena stará rozvodna, v jejímž prostoru byly zjištěny maximální koncentrace DCE  

(až 12 700 µg.l
-1

). Lokalita Karlovy Vary – Tuhnice je oproti jiným SEZ netypická vysokou 

koncentrací cis 1,2 – dichlorethylenu, respektive poměrem DCE:TCE:PCE, který dosahuje řádových 

diferencí. Na většině lokalit v ČR znečištěných chlorovanými ethyleny je hlavním kontaminantem 

PCE nebo TCE. Provedený mikrobiologický rozbor ukázal, že na lokalitě je velmi aktivní autochtonní 

populace. Lze se tedy oprávněně domnívat, že v rámci svého metabolismu musí využívat jako svůj 

substrát i přítomný polutant a tudíž vysoké koncentrace DCE mohou být způsobeny přirozenou 

atenuací PCE a TCE. 

 

Stanovení pH, Eh a konduktivity bylo přímo na lokalitě prováděno pomocí ručních přístrojů 

Greisinger GMH 3530 a GMH 3430 a průtočné cely. Na třech monitorovacích vrtech byl Eh měřen 

kontinuálně. Data byla pomocí Converter GRS 3105 (RS 232) sbírána počítačem. Stanovení obsahu 

chlorovaných uhlovodíků a úplný chemický rozbor provedla certifikovaná laboratoř.  

 



Obr. 1   Situace vrtů 

2.3 Uspořádání pilotního pokusu 

Pilotní pokus byl proveden na vrtech IN-1, IN-2, IN-3, 

IN-4 a IN-5. Tyto vrty jsou doplněny systémem šesti 

monitorovacích vrtů – viz obr. 1. Během injektáže byl 

použit tlak cca 3 atm, injektovaná směs byla rozšiřována 

do okolí vrtu v hloubkovém intervalu cca 8 - 10 m p. t. 

(vymezeno perforovanou částí pažnice v oblasti nad bází 

kolektoru). K zasakování byla použita komerčně dodaná 

suspenze elementárního nanoželeza Nanofer-25S. Jedná 

se o vodnou disperzi nanočástic Fe (0) stabilizovanou 

biodegradovatelným organickým a anorganickým 

modifikátorem. Pilotní pokus probíhal 4 dny a spočíval 

v injektáži 10 m
3
 suspenze Nanofer 25-S o koncentraci 

10 g.l
-1

. Nanoželezo bylo přímo před použitím 

rozmícháno a poté naředěno užitkovou vodou.  

 

3 Výsledky a diskuse 

3.1 Vývoj chlorovaných uhlovodíků 

Hlavním kontaminantem na lokalitě je cis-1,2 DCE. Na obr. 2 Je znázorněn vývoj koncentrace DCE 

od 14. 10. 2009 na vrtech HJ-101, 102 a 103, které jsou v blízkosti injektážního vrtu IN-1. 

 

 
Obr. 2   Vývoj koncentrace DCE na vrtech HJ-101, 102 a 103 

Z obr. 2 je zřejmé, že v důsledku pilotního pokusu došlo k poklesu koncentrace DCE na vrtu HJ-101 

(od IN-1 vzdálen 1 m). Tento pokles byl však pouze dočasný. Během 1 měsíce se koncentrace 

hlavního kontaminantu vrátila na původní hodnoty. Oblast, na které probíhal pilotní pokus, je součástí 

většího území. Přesný zdroj kontaminace není znám, ale předpokládá se, že leží jižně od oblasti, kde 

pokus probíhal. Proto předpokládáme, že do oblasti dochází k neustále dotaci kontaminantu ze zdroje 

kontaminace, což může být jedna z příčin nárůstu koncentrace ve vrtech. Laboratorní experimenty 

zároveň ukazují, že poločas rozkladu DCE dosahuje až 35 dnů.[Chyba! Záloţka není definována.] 

Z hlediska životnosti elementárního nanoželeza v horninovém prostředí je tato doba příliš vysoká. 

Proto může být nízká účinnost degradace DCE na lokalitě způsobena vyčerpáním elementárního 

nanoželeza na kompetiční reakce např. reakce s přirozeně se vyskytujícími oxidanty.  

 

Z obr. 2 je rovněž patrné, že injektáž neměla vliv na vývoj koncentrací DCE ve vrtech HJ-102 a HJ-103. 

Tyto vrty leží ve vzdálenosti 5 m (HJ-102) a 10 m (HJ-103) od injektážního vrtu IN-1. Na základě 

toho lze předpokládat, že nanoželezo vlivem injektáže bylo transportováno pouze do vzdálenosti 1 m 

(HJ-101). To potvrzuje i nárůst koncentrace Fe v tomto objektu. V ostatních objektech nárůst 

koncentrace Fe nebyl pozorován.  



 

Podobný vývoj byl pozorován na ostatních monitorovacích vrtech HJ-104 a HJ-105. Výjimku tvoří vrt 

HJ-106, kde došlo k dlouhodobému poklesu koncentrace DCE (obr. 3). Tento vrt se nachází cca 5 m 

od injektážního vrtu IN-2. Jedním z možných vysvětlení rozdílného vývoje koncentrace kontaminantu 

po aplikaci nanoželeza na vrtech HJ-104, 105 a 106 může být nepravidelný profil nepropustného 

podloží, resp. výskyt tenkých jílovitých poloh ve štěrkové terase, který by mohl ovlivňovat distribuci 

ClU. 

 
 

Obr. 3   Vývoj koncentrace DCE na vrtech HJ-104, 105 a 106 

 

3.2 Redox potenciál  

Přítomnost nanoželeza ve zvodnělém prostředí dočasně ovlivňuje chemismus podzemních vod. 

Jedním z nejvíce ovlivněných parametrů je redox potenciál, k jehož poklesu dochází v důsledku rychlé 

spotřeby kyslíku a dalších potenciálních oxidantů a produkcí vodíku. Laboratorní testy ukazují, že po 

přídavku nanočástic Fe se vytváří vysoce redukční prostředí s průměrnou hodnotou Eh -300 až  

-500 mV. [8] 

 

Na obr. 4 je znázorněn vývoj redox potenciálu ve vrtech HJ-101, 102 a 105. 

 
 

Obr. 4   Vývoj redox potenciálu ve vrtech HJ-101, 102 a 105 



 

Z obr. 4 je zřejmé, že ve vrtu HJ-101 došlo k poklesu redox potenciálu a vytvoření silně redukčního 

prostředí během jednoho dne po injektáži. Tento pokles byl však pouze dočasný. Redox potenciál se 

vrátil na původní hodnoty během 6 dnů, v této době došlo i k poklesu koncentrace DCE (obr. 2). 

Naopak ve vrtu HJ-105 došlo k vytvoření silně redukčního prostředí až 12 dnů po injektáži. Vytvoření 

silně redukčního prostředí vhodného pro redukci chlorovaných uhlovodíků bylo v tomto vrtu 

dlouhodobé (31 dnů). Tyto hodnoty však nekorespondují s vývojem koncentrace DCE ve vrtu HJ-105, 

kde navzdory vytvoření silně redukčního prostředí nedošlo k poklesu koncentrace kontaminantu  

(obr. 2). 

 

4 Závěr 

Z dosavadních výsledků pilotní zkoušky vyplývá, že zasáknutí komerčního produktu  

NANOIRON-25S na lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice vedlo k vytvoření vhodných podmínek pro 

degradaci chlorovaných ethylenů. Zejména kontinuální sledování oxidačně redukčního potenciálu 

ukázalo, že došlo k vytvoření vysoce reduktivního prostředí v monitorovacích vrtech HJ-101 a HJ-105. 

Vytvoření takového prostředí je jednou z podmínek úspěšné degradace chlorovaných ethylenů. 

Karlovy Vary – Tuhnice však patří mezi nestandardní lokality díky vysoké koncentraci hlavního 

kontaminantu DCE, který se rozkládá pomaleji než PCE a TCE. Tento fakt je patrný jak z výše 

uvedených výsledků, tak i z rešerše archivních podkladů. Injektáž nanoželeza způsobila pokles 

hlavního kontaminantu ve všech vrtech, jak injektážních tak monitorovacích. Tento pokles byl však 

pouze dočasný. Během jednoho měsíce se koncentrace DCE ve všech vrtech vrátila na původní 

úroveň. V rámci pilotního pokusu na lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice bude při další aplikaci (září 

2010) zvýšena koncentrace zasakované suspenze a bude monitorován její vliv na vývoj koncentrace 

jednotlivých kontaminantů. 
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