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1. Úvod 

 
Za nanomateriály lze považovat ty materiály, které 

mají alespoň jeden ze tří rozměrů menší než 100 nm (tedy 
např. velmi tenké vrstvy, nanovlákna, nanotrubice atd.). 
Nanomateriály, které mají všechny tři rozměry menší než 
100 nm a kterými se bude tento článek zabývat, se nazýva-
jí nanočástice. Nanotechnologie dnes zasahují do široké 
škály oborů. V posledních letech je nanočásticím věnová-
na pozornost i v oblasti ochrany životního prostředí1,2.  

Tato studie se zabývá jednou z konkrétních oblastí 
ochrany životního prostředí, a to problematikou tzv. sta-

rých ekologických zátěží. Oblast dekontaminačních tech-
nologií prodělala v posledních letech značný vývoj vedou-
cí jak k intenzifikaci stávajících procesů, tak i k inovaci 
metod. Těmi jsou technologie založené na chemickém 
rozkladu organických kontaminantů nebo imobilizaci/
detoxikaci anorganických kontaminantů aplikací vhodných 
činidel přímo do horninového prostředí. Využívaným ty-
pem rozkladu je buď chemická oxidace, nebo redukce. 
Často uvažovaným redukčním činidlem je kovové železo 
ve formě pilin nebo špon využívané například jako náplň 
propustných reaktivních stěn.  

Nejnovějším trendem, který se začíná uplatňovat 
i v České republice, je využití reaktivních částic kovového 
železa o velikosti v řádu nanometrů. Nanorozměry částic 
zmírňují dvě základní těžkosti související s aplikací železa 
(případně i jiných činidel) v dekontaminačních technologi-
ích. První je rychlá pasivace reakčního povrchu a druhou 
jsou problémy s vnesením činidel do požadovaného konta-
minovaného prostředí. Díky obrovskému reakčnímu po-
vrchu nanočástic se velká část reaktivních atomů vyskytuje 
na povrchu, na němž dochází k chemické reakci, což vede 
k vyšší reaktivitě nanočástic ve srovnání s materiálem 
vyrobeným z částic větších. Další výhodou nanočástic je, 
že díky svým rozměrům by měly být schopny migrace 
porézním prostředím spolu s vodou1. Ačkoli je tato schop-
nost všeobecně předpokládána, zkušenosti naznačují, že 
migrace horninovým prostředím silně závisí na kvalitě 
použitého materiálu, který musí vykazovat skutečně nano-
rozměry a musí tudíž být v koloidní formě. Dosažení těch-
to podmínek nemusí být vždy jednoduché, zejména kvůli 
shlukování nanočástic, které se projevuje např. jejich sedi-
mentací či jejich růstem až do velikostí postřehnutelných 
okem. Změnám vlastností nanočástic v čase a v závislosti 
na různých podmínkách by proto měla být věnována zvý-
šená pozornost, jelikož kvalita použitého nanomateriálu 
zřejmě přímo určuje účinnost a pravděpodobně i smyslupl-
nost celé dekontaminační technologie.   

Smyslem tohoto článku je zpřístupnit základní infor-
mace a shrnout zkušenosti s aplikacemi nanočástic 
v dekontaminačních technologiích. Jeho cílem je čtenáři 
umožnit získat ucelenou představu jak o základních teore-
tických aspektech, tak i o dosud dosažených laboratorních, 
poloprovozních i provozních zkušenostech a výsledcích.  

 
 

2.  Typy nanočástic používaných 
v dekontaminačních technologiích 
 
Z celé škály vyráběných nanočástic jsou 

k dekontaminacím nejvhodnější a nejpoužívanější nano-
částice elementárního železa (nZVI), které fungují jako 
silné redukční činidlo. Železo je navíc přirozenou složkou 
životního prostředí, a proto při jeho použití při sanacích  
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in-situ nedochází ke vnášení cizorodé nebo toxické látky 
do prostředí (na rozdíl např. od aplikace manganistanu při 
chemické oxidaci in-situ). Železo lze použít také v různých 
modifikacích, např. ve formě bimetalických nanočástic 
(BNP) Fe/Pd, Fe/Ni atd., nebo jako emulzi s rostlinným 
olejem. Dalšími použitelnými nanočásticemi jsou např. 
oxidy MgO, CaO, Al2O3, TiO2 a směsné oxidy MgO-
Al2O3, CaO-Al2O3. 

 
2.1. Nanoželezo  

 
Elementární železo se chová jako donor elektronů, 

zatímco oxidované sloučeniny slouží jako akceptory elek-
tronů. Redukce mnoha běžných kontaminantů životního 
prostředí může tedy být spárována s oxidací železa3. Pou-
žití nanoželeza (nZVI) v dekontaminačních technologiích 
může být považováno za rozšíření technologie propust-
ných reaktivních bariér s železnou náplní. V některých 
případech se mohou obě metody doplňovat. Studie z po-
sledních let prokázaly, že nZVI je velice účinné při odstra-
ňování mnoha kontaminantů vyskytujících se v podzem-
ních vodách, včetně perchlorethenu (PCE), trichlorethenu 
(TCE), tetrachlormethanu, trinitrotoluenu (TNT), organo-
halogenovaných pesticidů (např. lindan a DDT), dusičnanů 
i těžkých kovů (např. chrom, olovo). Desítky pilotních 
i provozních aplikací prokázaly, že použitím nZVI může 
být dosaženo rychlé dekontaminace in-situ4,5. Nanoželezo 
má typickou strukturu „jádro-obal“, která je znázorněna na 
obr. 1. Jádro je tvořeno především elementárním železem 
a poskytuje elektrony pro reakce s kontaminanty životního 
prostředí. Obal je tvořen převážně oxidy/hydroxidy železa 
a dochází na něm ke tvorbě komplexů (např. chemisorpci)4. 

Nanoželezo je na trhu dostupné v několika formách, 
jako prášek, suspenze v minerálním oleji, či jako vodná 
suspenze. Pro účely dekontaminace je nejvhodnější  vodná 
suspenze nanoželeza. Jedním z výrobců nanoželeza je 
japonská společnost TODA Kogyo Corp. Ta nabízí vod-
nou suspenzi nanoželeza o velikosti částic 70 nm, stabili-
zovanou přídavkem polymeru a vhodnou pro dekontami-
nační technologie. Toto nanoželezo je v oblasti dekontami-

načních technologií v České republice nejrozšířenější a je 
také finančně nejdostupnější. Jeho cena se pohybuje kolem 
100 € kg1 suspenze6. Z dalších prodejců lze uvést např. 
společnosti Sigma-Aldrich7, NanoAmor8 a Reade9. 

Existuje několik více či méně náročných způsobů 
přípravy nanoželeza. Nejpoužívanější postup laboratorní 
přípravy je redukce vodného 1 M-FeCl3 . 6 H2O postup-
ným přikapáváním 1,6 M-NaBH4 za pokojové teploty a za 
stálého míchání. Reakce probíhá10 dle rovnice (1). 

2 Fe(H2O)6
3+ + 6 BH4

 + 6 H2O →                                  (1) 
2 Fe0 + 6 B(OH)3 + 21 H2 

 
2.2. Emulgované nanoželezo 

 
Použití emulgovaného nanoželeza je výhodné zejmé-

na při odstraňování hydrofobních látek z kontaminovaného 
prostředí. Pokud je totiž cílovým kontaminantem např. 
fáze s vodou nemísitelné organické látky (např. TCE), 
nemůže jej samotné železo dostatečně rychle odbourávat, 
protože je v porovnání s TCE značně hydrofilní a nedoká-
že proniknout dovnitř kontaminačního mraku. Systém 
emulgovaného železa sestává z tenzidem stabilizované 
emulze oleje ve vodě a nano- nebo mikro-ZVI, které je 
obsaženo ve vodném prostředí uvnitř emulzní kapky. Kap-
ka EZVI je schematicky zobrazena na obr. 2. Vnější olejo-
vá membrána kapičky má, podobně jako DNAPL, hydro-
fobní charakter, a proto je emulze s DNAPL mísitelná11,12. 

Hydrofobní obal chrání nZVI od ostatních složek 
(např. anorganických látek) obsažených v podzemní vodě, 
které by jinak mohly použít část redukční kapacity nZVI. 
Na druhou stranu membrána umožňuje prostup organic-
kých látek (např. TCE a jiných ethenů) k nanoželezu. 
Emulgované nanoželezo lze připravit smísením vody 
(~ 44 hm.%), oleje (~ 37 hm.%), tenzidu (~ 1,5 hm.%) 
a železa (17 %)11,12. 

Obr. 1. Model struktury nanočástice kovového železa, tzv. 
struktura „jádro-obal“ s příkladem probíhajících dějů 

Obr. 2. Schematické zobrazení emulzní kapky EZVI12  
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2.3. Bimetalické nanočástice 
 
Reaktivita nZVI se může ještě dramaticky zvýšit po-

tažením nanočástic tenkou nesouvislou vrstvou 
(< 1 hm.%) ušlechtilého kovu. Odzkoušena již byla řada 
kombinací (např. Fe/Pd, Fe/Pt, Fe/Ag, Fe/Ni). Páry železo 
– ušlechtilý kov tvoří  galvanické články, ve kterých že-
lezo funguje jako anoda a je přednostně oxidováno a nao-
pak ušlechtilý kov se chová jako katoda. Bylo zjištěno, že 
např. při dechloraci CCl4 pomocí nZVI a BNP-Fe/Pd vzni-
kají výrazně odlišné produkty. Reakce CCl4 s nanočásti-
cemi Fe/Pd probíhají rychleji, úplněji a vzniká13 při nich 
větší množství methanu než při reakcích samotného nZVI. 
Bimetalické nanočástice lze použít pro destrukci chlorova-
ných uhlovodíků (např. TCE, PCB atd.). Vodnou suspenzi 
nanoželeza s malým přídavkem ušlechtilého kovu vhod-
nou pro dekontaminace zemin a podzemních vod vyrábí 
např. americká společnost Lehigh Nanotech. Cena jejich 
produktu se pohybuje kolem 110 $ kg1 suspenze14. Přípra-
va bimetalických nanočástic sestává ze dvou kroků. 
V prvním se borohydridovou redukcí, dle výše popsaného 
postupu, připraví nanočástice železa. Reduktivním poko-
vováním Pd2+ (z acetátu palladnatého [Pd(C2H3O2)2]3 se 
poté na nanočásticích železa vytvoří tenká vrstva palladia. 
V systému probíhá3 reakce (2). 

Fe0 + Pd2+ → Fe2+ + Pd0                                                                  (2) 
 

2.4. Oxidy a směsné oxidy kovů 
 
Pro využití v dekontaminačních technologiích jsou 

vhodné také některé nanorozměrné oxidy a směsné oxidy 
kovů. Jedná se např. o MgO, CaO, Al2O3, TiO2, ZrO2, 
směsné oxidy MgO-Al2O3, CaO-Al2O3 a další. Nanokrys-
talické oxidy kovů mají jedinečné adsorpční vlastnosti, 
které jsou způsobeny velikostí a formou nanočástic, vel-
kým a polárním povrchem. Odstraňování kontaminantů 
pomocí nanooxidů probíhá na principu destruktivní ad-
sorpce. Nanooxidy jsou vhodné např. pro destrukci chloro-
vaných uhlovodíků či organofosfátů15. Mezi společnosti 
nabízející nanooxidy patří např. Sigma-Aldrich7, Reade9, 
Arry International Group Ltd.16 a NaBond technologies 
Co., Ltd17. Jemné nanočástice s velkým povrchem lze vy-
rábět aerogelovou metodou, která je založena na přeměně 
methoxidů na hydroxidový gel a následném superkritic-
kém sušení a vakuové dehydrataci. Takto vyrobené oxidy 
mají v porovnání s komerčně dostupnými produkty větší 
povrch15.  

 
 

3. Využití nanočástic  
 
Všechny typy nanočástic uvedené v předchozí kapito-

le lze uplatnit v dekontaminačních technologiích. 
V současnosti se v praxi nejvíce používají nejrůznější for-
my nanoželeza. V této kapitole bude posouzena vhodnost 
jednotlivých typů nanočástic pro odstraňování různých 
druhů organických i anorganických kontaminantů 

z prostředí (především z podzemní vody a horninového 
prostředí). Přehled kontaminantů a nanočástic vhodných 
k jejich odstranění z prostředí shrnuje tabulka I. 

 
3.1. Chlorované alifatické uhlovodíky 

 
Pro odstraňování chlorovaných alifatických uhlovodí-

ků lze použít prakticky všechny zmiňované nanočástice. 
Dosažené účinnosti a produkty rozkladných reakcí jsou 
však pro různé typy nanočástic rozdílné a záleží také na 
druhu konkrétní kontaminace. 

Např. při reakci chlorovaných ethanů s nanoželezem 
jsou některé prakticky nerozložitelné, jiné se naopak roz-
kládají téměř okamžitě. Pro tri- a tetrasubstituované slou-
čeniny je reaktivita větší v případě, když jsou atomy chlo-
ru lokalizovány více na jednom atomu uhlíku (např. 1,1,1-
trichlorethan je reaktivnější než 1,1,2-trichlorethan). Re-
akční rychlost roste s množstvím použitého nZVI lineárně. 
Odbourávání chlorovaných ethanů probíhá5 obecně dle 
rovnice (3). 

RCl + H+ + 2 e → RH + Cl                                                       (3) 
Hexachlorethan patří mezi nejreaktivnější chlorované 

ethany. Jeho reakcí s nanoželezem vzniká tetrachlorethen 
(PCE). Pentachlorethan reaguje za vzniku PCE 
a trichlorethenu (TCE). V reakcích jednotlivých isomerů 
tetrachlorethanu, trichlorethanu a dichlorethanu jsou pod-
statné rozdíly. Jako příklad uveďme isomery tetrachlo-
rethanu 1,1,1,2-TeCA a 1,1,2,2-TeCA. V případě 1,1,1,2-
TeCA dochází z 95 % k reduktivní -eliminaci za vzniku 
1,1-dichlorethenu. V případě 1,1,2,2-TeCA vznikají ze 
73 % -eliminací dva isomery dichlorethenu (cis- a trans-
DCE) a ze zbylých 27 % vzniká dehydrohalogenací TCE. 
1,1-DCA reaguje s železem mnohem pomaleji než jiné 
výše uvedené chlorsubstituované ethany. Jediným produk-
tem reakce je ethan5.  

Velice častými kontaminanty životního prostředí jsou 
chlorované etheny. I pro jejich odbourávání lze úspěšně 
použít nanoželezo. Wang provedl experiment, ve kterém 

Tabulka I 
 Přehled kontaminantů a nanočástic vhodných k jejich 
odstraňování z prostředí 

Skupina  
kontaminantů 

Příklad Použitelné  
nanočástice 

Chlorované  
alifatické  
uhlovodíky 

hexachlorethan, 
pentachlorethan, 
TCE 

nZVI, EZVI, Fe/
Pd, MgO, CaO, 
MgO-Al2O3 

Chlorované  
aromatické  
uhlovodíky 

PCB, chlorované 
benzeny 

Fe/Pd, MgO, 
(nZVI) 

Organofosfáty DMMP, paraoxon MgO 
Soli dusičnany,  

chloristany 
nZVI 

Těžké kovy Pb, Cr, As nZVI, (Ferragel) 
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byly do roztoku TCE o koncentraci 20 mg l1 přidány čers-
tvě vyrobené nanočástice železa v poměru 2 g Fe/100 ml 
roztoku. Po 1,7 hodinách byl veškerý TCE odstraněn10. 
Rozklad TCE probíhá18 dle rovnice (4). 

3 Fe0 + C2HCl3 + 3 H2O →                                              (4) 
3 Fe2+ + C2H4 + 3 Cl + 3 OH 

Reakcí nevznikají žádné chlorované vedlejší produk-
ty. Hlavními produkty jsou uhlovodíky: ethen, ethan, pro-
pen, propan, buten, butan a pentan10. Jiná studie uvádí, že 
zatímco 0,25 g nano-Fe/Pd dokáže veškerý TCE (o kon-
centraci 445–800 g l1) z vody odstranit za 12 hodin, 
0,25 g nZVI potřebuje zhruba 1 měsíc3. Rychlost odstraňo-
vání TCE pomocí Fe/Pd byla nejvyšší, když nanočástice 
obsahovaly 1–5 hm.%  palladia (rychl. konst. 0,86–0,91 h1). 
Při 10–20 % Pd došlo ke snížení rychlosti a při 50 % Pd  
reakce již neprobíhala19. 

Pokud se jedná o rozklad TCE je jeho rychlost pomo-
cí EZVI o dva řády vyšší než rychlost rozkladu nZVI. 
Rychlost odbourávání čisté fáze TCE pomocí EZVI je 
srovnatelná s rychlostí odbourávání rozpuštěného TCE 
pomocí neemulgovaného železa. EZVI projevuje podob-
nou účinnost také za průtočných podmínek. Během experi-
mentů nebyly zjištěny žádné chlorované vedlejší produkty 
v koncentraci vyšší než byl detekční limit přístrojů11. 

Použití nanočástic oxidů a směsných oxidů kovů je 
v porovnání s aplikací nZVI komplikovanější o to, že 
k odstranění kontaminantů je nutná zvýšená teplota. De-
struktivní adsorpcí při teplotě 400–500 °C dochází na na-
nooxidech k přeměně chlorovaných uhlovodíků na chlori-
dy kovů a CO2. Produkty destruktivní adsorpce jsou neto-
xické a závisí na typu chlorovaného uhlovodíku a poměru 
oxid kovu : chlorovaný uhlovodík. Nanooxidy MgO a CaO 
a směsné oxidy kovů jako např. MgO-Al2O3 dokáží za 
zvýšené teploty rozkládat např. CCl4 (cit.15). 

 
3.2. Chlorované aromatické uhlovodíky 

 
Na tomto místě bude pozornost věnována zvláště 

polychlorovaným bifenylům (PCB), které patří mezi per-
zistentní organické polutanty. Reakce PCB s nZVI probíhá 
velmi pomalu a pro významnější dechloraci PCB je potře-
ba několik dní. Dechlorace PCB ve vodě je poměrně snaž-
ší než v zemině, neboť PCB se ve vodě přednostně adsor-
bují na povrch železa. V zemině jsou PCB silně adsorbo-
vány na zeminu a jejich difuze z povrchu zeminy na po-
vrch železa může být problematická20. Za laboratorní tep-
loty dochází jen k částečné dechloraci PCB. Při odbourá-
vání směsi PCB (Arochlor 1254) z roztoku o počáteční 
koncentraci PCB 5 mg l1 a poměru kovu ku roztoku 
5 g/100 ml bylo po 17 hodinách zredukováno méně než 
25 % celkového množství PCB.  Odbouráváním PCB 
docházelo k akumulaci bifenylu10. Rychlost dechlorace 
PCB roste s počtem chlorů v molekule PCB. Meta- a para-
substituované kongenery jsou podstatně reaktivnější než 
ortho-substituované. Odstraňování chlorů z jednotlivých 
pozic v molekule PCB tedy probíhá předvídatelným způ-
sobem, a to v pořadí para ≥ meta >> ortho. Toto pořadí je 

příznivé, neboť ortho-substituované kongenery PCB jsou 
méně toxické než para- a meta-substituované21. Za účelem 
optimalizace redukce PCB byly sledovány vlivy různých 
veličin na účinnost reakce (např. pH, teplota, velikost na-
nočástic, množství nanočástic atd.). Ačkoliv jsou pro 
dechloraci nezbytné protony, protože jsou reakcí spotřebo-
vávány, bylo zjištěno, že snižování pH nemá na rozklad 
PCB vliv. Zvýšením teploty z 25 °C na 100 °C bylo dosa-
ženo vyšší destrukce PCB, pravděpodobně z důvodu větší 
přístupnosti PCB ze zeminy k nanočásticím. Jak lze před-
pokládat, rozklad PCB se snížil, když bylo množství nano-
železa přidaného k 10 g zeminy sníženo z 1 g na 0,1 g. 
Pokles však nebyl úměrný nižšímu množství vnesených 
nanočástic. Proto může být  ekonomicky výhodnější dáv-
kovat relativně menší množství. Dále byl testován vliv 
tenzidů přidaných ke směsi zeminy s nanočásticemi. Bylo 
předpokládáno, že tenzidy by mohly pomoci zabránit shlu-
kování nanočástic a také usnadnit difuzi PCB 
k nanočásticím. Výsledky experimentů však ukázaly, že 
nemají na rozklad PCB žádný vliv. Destrukci PCB může 
podpořit termální zpracování, tedy vystavení kontamino-
vané zeminy smíchané s nZVI vysokým teplotám 
(přibližně 200– 400 °C). Zvýšením teploty dochází 
k výraznější desorpci PCB ze zeminy do plynné fáze 
a také ke zvýšení rychlosti rozkladu PCB20. 

V jedné práci21 byla porovnávána účinnost nZVI 
a palladizovaného mikroželeza při odstraňování PCB. 
Bylo zjištěno, že rychlost dechlorace s BNP je mnohem 
vyšší. Při dechloraci tri- a tetrachlorbifenylů bylo domi-
nantní odštěpování chlorů z poloh meta a para, ale dochá-
zelo i k částečnému odštěpování chlorů z ortho poloh. 
Mimoto u kongenerů 234 a 22´45´ se chlory odštěpovaly 
přednostně z para polohy. U dichlorovaných bifenylů byla 
u kongeneru 22´ pozorována ortho-dechlorace a u konge-
neru 34´ téměř stejná míra odstranění meta- a para-
chlorsubstituentů. V systému nebyl pozorován vznik bife-
nylu, z čehož vyplývá, že při takto malé dávce palladia 
(0,05 hm.% Pd) nedochází k úplné dechloraci. Mikročásti-
ce železa se potažením palladiem staly reaktivní vůči PCB, 
ale jejich reaktivita byla krátkodobá a trvala pouhé 2 dny21. 
Podobně jako BNP Fe/Pd lze použít také BNP Fe/Ni. 
Dechlorace ale probíhá přibližně 9krát pomaleji než s BNP 
Fe/Pd. Nevýhodou BNP Fe/Ni je riziko možného uvolnění 
Ni po vyčerpání železa. Z tohoto důvodu je pro většinu 
aplikací vhodnější použít jako katalyzátor palladium, kov 
stabilnější než nikl22. 

Krátce zmiňme také chlorované benzeny (mono-, di- 
a trichlorbenzeny), které mohou být rozloženy nanokrysta-
lickými MgO a CaO při teplotách 700–900 °C, což jsou 
teploty nižší než teploty spalování. Bylo zjištěno, že MgO 
je reaktivnější než CaO a při jeho použití nevznikají toxic-
ké produkty ani těkavé chlorované látky, zatímco na po-
vrchu CaO se objevují stopy toxinů15. 

 
3.3. Organofosfáty 

 
Organofosfáty jsou toxické látky, z nichž některé 

dokonce patří do skupiny bojových chemických látek. Pro 
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jejich destrukci lze úspěšně použít nanooxidy a směsné 
oxidy kovů. Pro laboratorní experimenty byl jako zástupce 
organofosfátů zvolen dimethylmethylfosfonát (DMMP), 
který obsahuje některé typy vazeb vyskytující se i ve vyso-
ce nebezpečných chemických bojových látkách. DMMP se 
rozkládá na povrchu nanokrystalického MgO za vzniku 
těkavých produktů jako kyseliny mravenčí a methanolu 
a netěkavých produktů [CH3(CH3O)P]ads a [CH3(CH3O)
PO]ads, které jsou  imobilizovány na povrchu MgO. Proces 
probíhá při teplotě 500 °C. Destruktivní adsorpce může 
probíhat i za okolní teploty a lze ji použít pro některé che-
mické bojové látky, např. pro DMMP a paraoxon15. 

 
3.4. Anionty 

 
Mezi významné kontaminanty životního prostředí 

patří i některé anionty, pro jejichž odstranění lze použít 
nZVI. Laboratorní experimenty prokázaly, že nZVI doká-
že odstraňovat např. dusičnany z vody. V budoucnu by tak 
nZVI mohlo být alternativou k dnes běžně používaným 
biologickým metodám, jejichž průběh je pomalý a někdy 
neúplný v porovnání s chemickými metodami. Redukce 
dusičnanů může probíhat několika způsoby, které jsou 
popsány rovnicemi (5) a (6). Názory na to, která reakce je 
dominantní, se různí23. 

NO3
 + 4 Fe0 + 10 H+ → 4 Fe2+ + NH4

+ + 3 H2O            (5) 
2 NO3

 + 5 Fe0 + 12 H+ → 5 Fe2+ + N2(g) + 6 H2O         (6) 
Rychlost reakce se zvyšuje s množstvím použitého 

nZVI. Tak např.23 při molárním poměru Fe/NO3
 14,72 

byly veškeré dusičnany odbourány po 45 min. Pokud byl 
molární poměr Fe/NO3

 snížen na polovinu, zbylo 
v roztoku ještě po 60 min 26 mg l1 dusičnanů. Odstraněno 
tedy bylo pouze 83 % dusičnanů. Pro chemickou redukci 
dusičnanů nZVI nejsou příznivé alkalické podmínky, 
a proto byl podrobněji zkoumán vliv pH. Ukázalo se, že 
účinnost odstraňování dusičnanů nZVI vzrůstá s klesajícím 
pH. Např. při pH 5 bylo po 60 min odbouráno 80 % dusič-
nanů a při pH ≤ 4 byly již po 30 min odstraněny všechny 
dusičnany23.  

Dalším kontaminantem, pro jehož odbourávání lze 
použít nZVI, je chloristan. Ve studii zabývající se odstra-
ňováním chloristanu z vody pomocí nZVI stabilizovaného 
~ 0,9 % karboxymethylcelulosy (CMC) byly použity na-
nočástice o průměru 13,7 ± 2,3 nm. Při 25 °C probíhala 
reakce velmi pomalu a za 6 h bylo odstraněno pouze 23 % 
chloristanu. Při zvyšování teploty postupně docházelo 
k urychlování reakce a při 95 °C bylo po 6 h odstraněno 
97 % chloristanu. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo při 
teplotě 110 °C, kdy byl již po 2 h odstraněn veškerý chlo-
ristan24. 

 
3.5. Těžké kovy a polokovy 

 
Prakticky zajímavá může být i redukce šestimocného 

chromu pomocí nZVI. Její průběh je obdobný jako u reak-
ce Cr(VI) se železnými pilinami. Nesrovnatelně větší po-
vrch nanočástic by však měl zamezit pasivaci povrchu 

železa, ke které u pilin dochází. Ve studii25 zabývající se 
problematikou odstraňování Cr(VI) bylo použito nZVI 
zpevněné pryskyřicí (tzv. Ferragel). Hmotnostní obsah 
železa ve Ferragelu byl 22,6 %. Reakcí Cr(VI) s nZVI 
docházelo k redukci na Cr(III). V prvních 10 min reakce 
probíhala sorpce Cr(VI) na povrch Ferragelu a tudíž v této 
fázi docházelo k výrazně rychlejšímu poklesu koncentrace 
než v následujících minutách. Obecně 1 g Ferragelu 
(4,05 mmol Fe) dokázal po 8 dnech odstranit a imobilizo-
vat 0,12 mmol Cr(VI) (železné piliny odstranily méně než 
0,01 mmol Cr(VI)). Po 68 dnech Ferragel odstranil 
0,625 mmol Cr. Průměrná rychlost odstraňování Cr(VI) 
z roztoku o výchozí koncentraci 50 mmol l1 Cr(VI) byla 
tedy 0,0185 mmol Cr/den/g materiálu. Naproti tomu želez-
né piliny dokázaly odstranit pouze 0,13 mmol Cr za 
102 dní25.  

V téže práci25 byla pozornost věnována také odstraňo-
vání Pb(II) z vody. Použit byl stejný typ nanoželeza 
(Ferragel) jako v případě Cr(VI). Reakcí Pb(II) s nZVI 
dochází k jeho redukci, separaci a imobilizaci. V první fázi 
reakce (přibližně v prvních 10 min) dochází k výraznému 
poklesu koncentrace Pb(II) v roztoku způsobenému sorpcí 
kontaminantu na povrch Ferragelu. Několikanásobně vyšší 
účinnost Ferragelu ve srovnání s komerčními železnými 
pilinami dokumentují zjištěné rychlostní konstanty:  1,44 h1 
pro Ferragel a 0,44 h1 pro železné piliny, které obsahovaly 
3,5krát více železa než Ferragel25. 

Arsen ve formě As(III) je vysoce toxický, mobilní 
a v této formě také převládá v anoxickém prostředí v pod-
zemní vodě. Mechanismus odstraňování arsenu spočívá 
v adsorpci As(III) na Fe(II) a Fe(III) oxidy a hydroxidy, 
které vznikají in-situ během oxidace (koroze) nZVI. Ad-
sorpcí tedy dochází k imobilizaci arsenu na povrchu nZVI. 
Kanel a spol.26 použil pro odstranění As(III) z roztoku 
o koncentraci 1 mg l1 při pH 7 několika různých koncent-
rací nZVI (0,5; 2,5; 5; 7,5 a 10 g l1). U všech testovaných 
koncentrací (s výjimkou 0,5 g l1) bylo po 7 minutách od-
straněno více než 80 % celkového As a po 60 min ~ 
99,9 %. Adsorpce probíhala nejúspěšněji v rozmezí pH 4 
až 10, kdy bylo odstraněno 88,6–99,9 % arsenu. Při pH 
nižším než 4 a vyšším než 10 rozsah adsorpce prudce kle-
sal26. 

 
 

4. Komplikace spojené s aplikací nanočástic 
 
Technickou komplikací při použití nanočástic 

k dekontaminacím může být jejich tendence ke shluková-
ní. To je způsobeno především Van der Waalsovými sila-
mi a magnetickými interakcemi. Při tvorbě shluků dochází 
k nárůstu velikosti částic až do mikro- nebo i větších roz-
měrů. Tím se snižuje povrch částic, jejich reaktivita a mo-
bilita v horninovém prostředí. Rozsáhlé studie se věnují 
problematice shlukování různých typů nanočástic (např. 
Au, Ag, oxidů železa) a jejímu řešení. Vhodným stabilizá-
torem pro nZVI a železné potahované nanočástice je např. 
škrob nebo sodná sůl karboxymethylcelulosy (CMC), která 
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byla úspěšně používána také pro nanočástice Ag a oxidy 
železa. CMC i škrob jsou levné a šetrné k životnímu pro-
středí27. Zatímco nestabilizované částice se shlukují během 
několika minut, nanočástice stabilizované pomocí CMC 
zůstanou ve vodě plně rozptýleny až 9 dnů; nanočástice 
stabilizované škrobem zůstanou rovněž rozptýleny několik 
dní27,28. Navíc, v případě TCE vedl přídavek 0,2 % CMC 
ke zvýšení rychlostní konstanty jeho rozkladu z 0,44 h1 na 
7,4 h1 a téměř veškerý TCE byl rozložen27 během 
40 minut. Dalším experimentem bylo zjištěno, že zatímco 
samotné, v laboratoři připravené, nano-Fe/Pd bylo schopné 
ze vsádkového reaktoru odstranit 78 % TCE během 2 ho-
din, nanočástice Fe/Pd stabilizované pomocí škrobu od-
stranily 98 % TCE během 1 hodiny. Naproti tomu komerč-
ní palladizované nZVI odbouralo pouze 18 % TCE, i když 
byla použita desetinásobná dávka nanočástic. Zjištěná 
hodnota rychlostní konstanty28 pro škrobem stabilizované 
nanočástice Fe/Pd byla 3,7 h1. 

Škrobem stabilizované nanočástice Fe/Pd (0,1 hm.% 
Pd) dobře odbourávají i velice stabilní PCB. Při použití 
nanočástic Fe/Pd bylo množství PCB za 100 h sníženo 
o 24 %. Za stejných podmínek odbouraly škrobem stabili-
zované nanočástice Fe/Pd přes 80 % PCB. Škrob jako 
stabilizátor nejen významně zvýšil odbourávání PCB, ale 
také jejich produktů28. 

Další látkou vhodnou ke stabilizaci nanoželeza je 
biodegradabilní kyselina polyakrylová (PAA). V nedávné 
studii29 byla stabilita různých typů suspenzí nanočástic 
sledována pomocí sedimentačních křivek. V suspenzi neu-
praveného nanoželeza se po 12 h usadilo téměř veškeré 
nanoželezo a ani po přídavku škrobu nebylo patrné zlepše-
ní. Po přidání biodegradabilního komerčního detergentu 
(např. Simple Green) se většina nanočástic oddělila za 
doprovodu rezavé pěny. Teprve při přídavku PAA bylo 
pozorováno výrazné zlepšení stability suspenze. 
K dostačující stabilizaci nanoželeza dochází29 již při pří-
davku 0,5 obj.% PAA. Stabilita suspenze nanočástic byla 
dále testována při vertikálním transportu porézními médii 
(např. sloupci křemičitého písku nebo zeminy). V případě 
neupravené suspenze nanoželeza prošel vertikální kolonou 
jen čistý vodný roztok a agregované nanoželezo zůstalo 
zadržené na čele kolony. Naopak suspenze nanoželeza 
s přídavkem 1 obj.% PAA úspěšně dokázala projít kolonou 
naplněnou křemenným pískem. Pokud však byla kolona 
naplněna reálnou písčitohlinitou zeminou, došlo 
k výraznému zpomalení průchodu PAA-modifikované 
suspenze nanoželeza. V reálném horninovém prostředí by 
tedy byl transport nanoželeza mnohem obtížnější29. 

Stabilizované nanoželezo lze buď zakoupit jako hoto-
vý výrobek (např. od japonského výrobce TODA Kogyo 
Corp.6), nebo jej lze připravit laboratorně. Příprava stabili-
zovaných nanočástic není složitá. Obecně se nejprve stabi-
lizátor (např. CMC, škrob) v malém množství přidává 
k roztoku železité nebo železnaté soli a poté je směs redu-
kována borohydridem, stejně jako v případě přípravy sa-
motného nanoželeza27,28. 

Tendence nanočástic ke shlukování vedoucí v podsta-
tě ke ztrátě jejich základních výhodných vlastností je vel-

mi závažným fenoménem, kterému je zapotřebí věnovat 
zvýšenou pozornost. Cílem stabilizace nanomateriálů by 
mělo, obecně řečeno, být vyvinutí takové metody, při které 
budou částice v nanorozměrech stabilní po co nejdelší 
dobu. Úspěšná stabilizace nanočástic by nejen zefektivnila 
celou aplikaci v dekontaminační technologii, ale také by 
zjednodušila praktickou stránku provedení dekontaminace 
v provozním měřítku (nebylo by nutné průběžně dodávat 
čerstvý produkt). Řešením problému se shlukováním nano-
částic do větších struktur by mohla být i jejich příprava 
přímo před vlastním použitím. V tomto smyslu lze uvažo-
vat především o přípravě nanoželeza, protože kovové že-
lezo vzniká relativně jednoduchou cestou. Forma vzniklé-
ho kovového železa touto reakcí je však závislá na řadě 
specifických podmínek, bez jejichž splnění se pravděpo-
dobně nebude jednat o nanočástice. Způsobům výroby 
nanočástic stejně jako jejich stabilizaci by v budoucnu 
měla být věnována zvýšená pozornost.  

 
 

5. Praktické zkušenosti s aplikacemi nanočástic 
 
Nanočástice lze obecně používat při dekontaminacích 

ex-situ i in-situ. Pokud je to možné, upřednostňuje se de-
kontaminace in-situ. Aplikaci in-situ lze provádět několika 
způsoby30. Nejpoužívanějším z nich je postupná aplikace 
nZVI zasakovacím vrtem (obr. 3 a obr. 4). Dle typu konta-
minovaného prostředí a kvality zasakovaného nanoželeza 
lze předvídat, jak se bude nanoželezo v prostředí chovat. 
Pokud se na lokalitě vyskytuje jemnozrnný materiál, kte-
rým nanočástice nedokáží proniknout, dojde k jejich ad-
sorpci na zrnka přírodního materiálu a nebudou se prostře-
dím dále šířit. Vytvoří se tak reaktivní zóna, ve které bude 
docházet k reakci kontaminantů obsažených v zemině 
v místě sorpce nanočástic a v protékající kontaminované 
vodě31. Tuto situaci demonstruje obr. 3. 

V jiném případě, kdy je prostředí (např. hrubozrnný 
písek) dostatečně průchozí, putují nanočástice od zasako-

Obr. 3. Čištění podzemní vody pomocí reaktivní zóny obsahu-
jící nanoželezo  

vyčistěná
podzemní voda

kontaminovaná
podzemní voda

zásak suspenze
nanoželeza

reaktivní zóna s obsahem
imobilního nanoželeza

hladina podzemní vody

kontaminant



Chem. Listy 103, 524532 (2009)                                                                                                                                              Referát 

530 

vacího vrtu směrem ke zdroji kontaminace a tam s ním 
reagují. Pro tyto účely je vhodné nanočástice stabilizovat, 
aby co nejméně vytvářely shluky, které pak mají sníženou 
schopnost migrovat porézním prostředím31. Tento model 
chování nanočástic v porézním prostředí je zachycen na 
obr. 4. 

Mobilita nanočástic při aplikacích in-situ tedy hraje 
velice významnou roli. Běžně se předpokládá, že nanočás-
tice jsou v propustném porézním prostředí velmi pohybli-
vé, protože jsou mnohem menší než pórovité prostory 
prostředí. Ve skutečnosti to však není tak jednoduché. 
Částice na sebe navzájem působí magnetickými a Van der 
Waalsovými silami. Jejich pohyb je ovlivňován Browno-
vou difuzí, vzájemnými srážkami, sedimentací a sorpcí na 
okolní prostředí31. 

Do současné doby byly provedeny desítky pilotních 
i provozních aplikací nZVI in-situ, při nichž bylo dosaženo 
rychlého odstranění kontaminantů. Ze zahraničních aplika-
cí nZVI lze jmenovat např. pilotní test na lokalitě farma-
ceutického zařízení v Research Triangle Park, kde bylo 
během několika dní odstraněno 90 % chlorovaných těka-
vých organických látek z původní koncentrace32 14 mg l1 
v podzemní vodě, nebo aplikaci na lokalitě Public Service 
Electric and Gas Company (PSE&G) v New Jersey, kde na 
některých místech rovněž došlo k odstranění až 90 % chlo-
rovaných uhlovodíků z podzemní vody. EZVI bylo apliko-
váno na lokalitě NASA, Cape Canaveral na Floridě, která 
byla kontaminována chlorovanými uhlovodíky s převahou 
TCE. Po 90 dnech zasakování došlo k redukci více jak 
80 % TCE v zeminách a 57–100 % TCE v podzemní vodě. 
Zároveň došlo k nárůstu koncentrace cis-1,2-DCE, vi-
nylchloridu a ethenu12. BNP (Fe/Pd) byly použity např. 
v roce 2002 při pilotní aplikaci na lokalitě námořní letecké 
základny Jacksonville na Floridě. Ta byla kontaminována 
především PCE, TCE a TCA (trichlorethan). Po 
22 týdnech došlo k rapidnímu poklesu TCE, nárůstu cis-
1,2-DCE s následným poklesem a výskytem konečných 
produktů redukce, ethanu a ethenu. BNP (Fe/Pd) byly také 

aplikovány při pilotním pokusu na lokalitě letecké výrobní 
základny amerického námořnictva v Lakehurst v New 
Jersey v roce 2002. Po 6 měsících došlo v podzemní vodě 
k poklesu TCE o 79 % a DCE o 83 %. Průměrný pokles33 
celkové sumy těkavých organických látek byl 74 %. 

Na území České republiky a na Slovensku je účinnost 
nZVI pro odbourávání kontaminantů životního prostředí 
sledována zatím převážně  na laboratorní úrovni. 
V počátečním stadiu je několik pilotních aplikací např. na 
lokalitě Kuřívody, Rožmitál pod Třemšínem nebo Piešťa-
ny34. 

Celkové náklady na dekontaminaci vybrané lokality 
se odvíjejí od celé řady faktorů, jako např. ceny pořízené-
ho nanoželeza, druhu kontaminovaného materiálu, typu 
kontaminace atd. Jako příklad lze uvést, že celkové nákla-
dy zahrnující laboratorní rozbory, instalaci vrtů,  nanože-
lezo, dopravu atd., se u vybraných lokalit (např. NAS 
Jacksonville, NAES Lakehurst atd.) pohybovaly v rozmezí 
35–560 $ m3 dekontaminované zeminy33. 

 
 

6. Závěr 
 
Jak vyplývá z tohoto přehledu, nanočástice jsou beze-

sporu účinné při odstraňování kontaminantů z horninového 
a vodného prostředí a jejich reaktivita je vyšší než reaktivi-
ta částic větších rozměrů. Velkým problémem je však je-
jich tendence ke shlukování, při kterém částice tvoří aglo-
meráty velikosti mikrometrů a ztrácejí tak některé ze 
svých výhodných vlastností (vyšší reaktivita, velký po-
vrch, snadná migrace horninovým prostředím atd.). Udržet 
nanočástice ve velikostech řádu nanometrů se jeví jako 
velice obtížný a pro aplikace nanočástic v dekonta-
minačních technologiích zásadní úkol. Vzhledem k tomu, 
že samotné nanočástice železa jsou na vzduchu velice re-
aktivní a ihned se oxidují, je nutné také najít vhodný způ-
sob jejich stabilizace. Nevyřešena zůstává i otázka toxic-
kých vlastností nanočástic a jejich vlivu na organismy 
a životní prostředí. Proto je nutné s nanočásticemi zacházet 
jako s novým materiálem, jehož vlastnosti ještě nejsou 
dokonale prozkoumány. 

 
Tento příspěvek byl realizován za finanční podpory 

z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Minister-
stva průmyslu a obchodu (ev. č. FI-IM4/143 ) a pomocí 
výzkumného záměru MŠMT 6046137308. 

 
Seznam symbolů 
 
BNP bimetalické nanočástice 
CA acetát celulosy 
CMC karboxymethylcelulosa 
DCA dichlorethan 
DCE dichlorethen 
DMMP dimethylmethylfosfonát 
DNAPL s vodou nemísitelné organické kapaliny těžší 

než voda (z angl. dense nonaqueous phase liq-
uid) 

 podzemní voda

zásak suspenze
nanoželeza

hladina podzemní vody

nanoželezo migrující s
podzemní vodou

kontaminant

Obr. 4. Čištění DNAPL zasakováním mobilních nanočástic 
železa  
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EZVI emulgované nanoželezo 
nZVI elementární nanoželezo (z angl.: nanosized 

zero-valent iron) 
PAA polyakrylová kyselina 
PCE tetrachlorethen 
TCA trichlorethan 
TCE trichlorethen 
TeCA tetrachlorethan 
TNT trinitrotoluen 
VOC těkavé organické látky 
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cal Technology, Prague, b Dekonta Co., Dřetovice, c Fac-
ulty of the Environment, Jan Evangelista Purkyně Univer-
sity, Ústí nad Labem): Nanoparticles in Decontamina-
tion Technologies: Present State of Knowledge 

 
The review deals with application of nanoparticles in 

soil and ground water remediation. The  properties of 
nanoparticles  high surface area, high surface reactivity 
and mobility in soils   enable effective and fast decompo-
sition of contaminants. General information on nanotech-
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nology and commonly used terms are presented. Various 
types of nanoparticles such as emulsified metallic iron, 
bimetallic nanoparticles and metal oxides are described. 
Typical contaminants that can be removed by nanoparti-
cles are discussed including their decomposition mecha-
nisms and examples of results. Some problems associated 

with the use of nanoparticles in soil remediation, such as 
their aggregation in solution followed by loss of their de-
sirable properties as well as potential environmental and 
health hazards in their application are described. Brief 
information on several pilot-scale and technological appli-
cations is included.  


