
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

ODPADY OBSAHUJÍCÍ NANOČÁSTICE 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:      Kateřina Heliová 

Vedoucí práce:    prof. Ing. Helena Raclavská CSc. 

 

Ostrava 2014 



 



 

Prohlašuji, že: 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh jsem vypracoval (a) samostatně a uvedl (a) 

jsem všechny použité podklady a literaturu. 

- Byl (a) jsem seznámena, že na moji bakalářskou práci se vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a §60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít 

(§35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO 

k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o 

bakalářské práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je 

oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 

nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše). 

 

 

 

V Ostravě dne: 27.4. 2014… 

 

Kateřina Heliová  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení  

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracovala samostatně. Použité 

literární a ostatní prameny, ze kterých jsem čerpala, cituji a uvádím v seznamu literatury. 

 

V Ostravě dne: 27.4. 2014 

 

Kateřina Heliová 



 

Poděkování 

 Zde bych chtěla poděkovat všem, kteří mi jakýmkoliv způsobem pomohli při tvorbě 

a psaní této práce. Především prof. Ing. Heleně Raclavské CSc. za připomínky a cenné 

rady při psaní a za poskytnutí užitečných materiálů a hlavně za její odborné vedení 

a Bc. Janě Sýkorové za odborné vedení při práci v laboratořích. 

   



 

Anotace 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou nakládání s materiály obsahující 

nanočástice, jejich klasifikací a nakládání s nimi. Tato problematika je v současnosti 

na samém začátku, zatím neexistují jednotné směrnice, či klasifikace pro tento druh 

odpadu. Je rozdělená na 2 části – teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřená 

na vymezení základní terminologie a charakteristiku nanomateriálů. Podrobně popisuje 

dopad nanomateriálů na složky životního prostředí či lidské zdraví.  Také je zaměřená 

na možný způsob nakládání s odpady spalováním. Praktická část se zabývá hodnocením 

ekotoxicity sledováním světelné inhibice u bakterií Vibrio fischeri na nanočástících 

popílku ze spalovny komunálního odpadu v Rakousku. Měřením jsem prokázala, 

že při rozseparování vzorku na frakci pod 13 mikronu nemá zvýšený obsah rizikových 

prvků vliv na inhibici. 

Klíčová slova: nanočástice, nanomateriály, nanotechnologie, nanoodpady, lidské zdraví, 

životní prostředí 

Summary 

 This thesis describes the issue of waste management of materials containing 

nanoparticles, thein clasification and management. This issue is currently at the very 

beginning, there are still no uniform guidelines or classification for this type of waste. 

Thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part is focused 

on defining the basic terminology and characterization of nanomaterials. Theoretical part 

describes in detail the impact of nanomaterials on the environment or human health. 

It is also focused on the possible way of dealing with waste incineration. In the practical 

part I deals with the assessment of ecotoxicity monitoring light inhibition of bacteria 

Vibrio fischeri nanoparticles ash from municipal waste incineration plants in Austria. 

By measuring've shown that when separated sample per fraction below 13 microns 

has an increased content of hazardous elements effect on the inhibition 

Key words: nanoparticles, nanomaterials, nanotechnology, nanoodpady, human health, 

environment 
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1 Úvod 

Nanomateriály a nanotechnologie v současné době představují nové a převratné 

možnosti rozvoje v mnoha oborech lidské činnosti. Očekáváme, že tyto technologie 

a materiály nám přinesou revoluci jak v medicíně, kde se využívá velikostí nanomateriálů 

a jejich schopnosti vstupovat do jednotlivých buněk a tím ovlivnit například nosiče léčiv 

nebo kontrastní látky v lékařské diagnostice, tak v mnohých produktech a procesech 

informačních technologii, či počítačového průmyslu, který se již bez nanotechnologií 

neobejde. Nanotechnologie jsou již používány v mnoha spotřebitelských produktech 

pro zlepšení jejich povrchových vlastností, kam řadíme například trvanlivost, 

otěruvzdornost nebo optické vlastnosti. Obrovský potenciál těchto materiálů slibuje značné 

možnosti využití v potravinářství, zejména v obalových materiálech. V posledních pár 

letech přešla výroba nanomateriálů z laboratoří do průmyslové výroby, díky čemuž 

se zvýšilo množství produkovaných nanomateriálů a s tím spojené množství nanoodpadů. 

Bez existujících platných omezení a legislativy nařizující přesnou definici rizika spojeného 

s expozicí nanomateriálů a dalších doporučení pro bezpečnou manipulaci, bychom se 

neobešli. Nanotechnologie představují jako každá nová technologie velký přínos, který je 

doprovázen i negativními vlivy jako je dopad na životní prostředí a zdraví lidské populace. 

[1]  

Cílem práce bylo získat informace z odborné literatury o současném přístupu 

ke klasifikaci nanoodpadů a možnostech jejich stabilizace a nakládání s těmito 

„problémovými odpady“. V rámci experimentální části práce jsem se zaměřila 

na posouzení vlivu velikosti nanočástic na ekotoxicitu nanoodpadů – popílků ze spalování 

komunálního odpadu.
1
 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Nanočástice jsou charakterizovány alespoň v jednom směru velikostí od cca 1nm do 100nm zatímco 

nanomateriály musí mít nano rozměry alespoň ve 2 směrech.  
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2 Nanomateriály – základní charakteristika, vlastnosti 

 Nanomateriály jsou používány ve stovkách aplikací a mnoha výrobcích denní 

potřeby od zubních past po baterie, barvy a části oblečení. Rychlý vývoj těchto částic 

je pro evropskou konkurenceschopnost významnou hnací silou. Tyto látky nám významně 

pomáhají k pokroku v oblastech, jakými, jsou například medicína, energetická katalýza 

či ochrana životního prostředí. Stále se zde ale setkáváme s nejistotami a riziky spojenými 

s jejich používáním, proto je nutné je přesně definovat. [2] 

2.1 Základní terminologie 

 Nanomateriál, je materiál s nejméně jedním rozměrem od 1 do 100 nm. V EU platí 

směrnice 2011/696/EU o definici nanomateriálů definující nanomateriály. Tato směrnice 

se zabývá také potenciálními riziky. [1] 

 

 Metrika používaná v oblasti nanotechnologií: 

 1 pm = 10
-12

 m   = 0,001 nm 

 1 A = 10
-10

 m     = 0,1 nm 

 1 nm = 10
-9

 m    = 1 nm 

 1 µm = 10
-6

 m    = 1000 nm [3] 

Nanomateriály – geometrické dělení nano rozměrů: 

 0D (nanoelementy, nanočástice) 

 1D (nanotrubice, nanovlákna) 

 2D (nanodestičky) 

 3D (kombinace nanomateriálů do větších celků) [4] 

 

Nanočástice: atomové klastry (0-D) uplatňující se především v katalýze. Využívá 

se zde především velkého povrchu nanočástic. Jako příklad můžeme uvést oxidaci CO 

na CO2 kyslíkem či N2O v případě katalytického působení klastrů atomů Pt, v jejich plynné 

fázi. [3] 
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Nanodrátky (nanovlákna): (1-D) tyto částice se uplatňují především jako spojovací 

prvky funkčních komponent na nanostrojích. Jako příklad můžeme uvést zlaté nanovlákna 

dosahujících průměru okolo 20 nm. [3] 

 

Nanovrstvy: (2-D) jako příklad nanovrstev lze uvést různé nanostrukturované 

polymerní filmy. Například blokový kopolymer polyakrylové kyseliny 

a polycinnamoyxylethylmethakrylátu. [3] 

 

Nanostrukturované krystality:(3-D) řadí se zde například nanotrubičky, které 

vznikají stočením atomové vrstvy. Mohou se vyskytovat jako otevřené nebo zavřené. 

Jejich využití je především v oblasti nanoelektroniky. [3] 

 

 Nanoprášek: (0-D) neprostudovanější a nejvíce používaný. Je znám 

už velice dlouho. Počátky výzkumu nanoprášku datujeme někdy k roku 1857 (Michael 

Faraday). [3]  

 

Prefix nano je označení pro rozměr v jednotkách 10
-9

nm. Jednotka určující 

velikostní rozměr byla pojmenována jako nanometr. [1] 

 

Engineered nanomaterial je anglický termín označující materiál vyprodukovaný 

vzhledem k produkčnímu procesu záměrně, nebo neúmyslně (vzhledem k produkčnímu 

procesu). Je složen ze strukturní části a části funkční, které jsou buďto uvnitř, anebo na 

povrchu daného materiálu. Tyto částice mohou nabývat jednoho či více rozměrů o rozsahu 

100 nm a méně. [1] 

 

 Označení mikroskopické či makroskopické formy se (dle EFSA) používá v této 

bakalářské práci, pro označení materiálu, jehož rozměry jsou mimo velikostní interval 1 -

00nm. Někdy se používá také anglické označení„non-nanoform“, vztahující se k materiálu 

představující iontovou či molekulární formu (např. materiál menší než nanoforma 
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v rozmezí 1-100 nm) či pro kompaktní formu (např. pro materiál větších rozměrů, než 

je nanoforma). Tato celistvá forma pak může zahrnovat jak agregované nanomateriály tak 

i chemické látky a to buď v mikroformě či makroformě. [1] 

 

 Aglomerát: je označení pro skupinu slabě vázaných částic nebo agregátu 

či kombinací obou, kde výsledný externí povrch je podobný součtu ploch povrchů 

individuálních komponent. Tyto částice drží pohromadě síly, mezi něž řadíme například 

síly Van der Waalsovy nebo síly elektrostatické. Aglomeráty se také mohou označovat 

jako sekundární částice, jejichž původní zdroj je označován jako částice primární. [1] 

 Agregát neboli skupina částic pevně vázaných, sloučených či kombinace obou, 

kde výsledný externí povrch je podobný součtu ploch povrchů individuálních komponent. 

Jednotlivé částice agregátů drží pohromadě silné síly, jakými jsou například kovalentní 

vazby, nebo vazba kovová. V tomto případě jsou za sekundární částice označovány 

agregáty a za primární částice jejich původní zdroje.[1] 

 Nanomateriály se vyskytují ve formě nanočástic, nanofilmů či nanovláken. Tyto 

formy nabývají hodnot pod 100nm. Nejširší aplikační využití mají v současné době 

nanočástice. [1] 

2.2 Společné znaky nanomateriálů 

 Stavebními částicemi nanomateriálů jsou nanočástice s vymezenými vlastnostmi, 

jakými jsou rozměry, atomová struktura, tvar, krystalinita atd. Rozměry jsou omezeny 

v oblasti od velikosti molekul po velikosti částic menších než 100 nm.[5]  

 Takto definované stavební jednotky jsou uspořádány v makroskopických multi-

klastrových materiálech s velmi rozmanitým topologickým pořádkem. Chemicky stejné 

částice mohou být těsně seřazeny a kompaktovány za vzniku hranic zrn. Částice se mohou 

vyskytovat jak oddělené, tak spojené a mohou vytvářet nanodrátky, nanokompozity, 

nanotrubice, tenké filmy či vrstvy. [5] 

 Stavební částice a jejich topologie mohou posloužit při výrobě rozmanitějších 

materiálů, které se poté používají pro technické aplikace. [5]  
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2.2.1 Rozdělení nanomateriálů podle společných znaků 

 Nanoprášky, nanočástice, kvantové tečky, nanovlákna 

 Kompozitní materiály obsahující nanočástice 

 Tenké vrstvy, nanovrstvy, nanopovlaky 

 Nanostrukturní kovy a slitiny 

 Nanokeramika 

 Polymerní nanokompozity, polymerní nanomateriály [6]  

2.2.2 Rozdělení nanočástic v životním prostředí 

1) Nanočástice přírodního původu  

poly-dispersní systémy: 

 Půdní koloidy – částice jílových minerálů, oxidy a hydroxidy kovů, huminové 

kyseliny 

 Ultrajemné podíly poletavého prachu (TSP total solid particles = celková prašná 

depozice a PM10 viz obr. 1) – zvětrávání hornin, mořská sůl 

 Nanočástice biologického původu – pyly (viz. obr. 2), mikroorganismy 

 Uhlíkové nanotrubice CNTs (viz. obr. 3) a fullereny v 10 000 let staré vrstvě ledu – 

Grónsko [27] 

 

Obrázek 1: Prachová částice - grafit Dostupné z: www.aldeberan.cz/bulletin/2003_35_dus.html 
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Obrázek 2: Pylová zrna pod elektronovým mikroskopem Dostupné z: 

commons.wikimedia.org/wiki/File:Misc_pollen.jpg 

 

 

Obrázek 3: Uhlíková nanotrubice Dostupné z: www.biolpanet.cz/blog/uhlikova-nanotrubice-hudba-budoucnosti/ 

 

2) Nanočástice antropogenního původu – produkované nezáměrně:  

obvykle poly-disperzní systémy: 

 Dehet, fullereny a uhlíkové nanotrubice ve spalinách 

 Znečištění při svařování a plazmovém obrábění kovů 

 Letecká a automobilová doprava  

 Vaření [27] 
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obvykle mono-disperzní systémy: 

 Jednostěnné a vícestěnné uhlíkové trubice (SWNTs, MWNTs), fullereny C-60 

(viz. obr. 4) 

 Nanočástice kovů – zlata, stříbra, železa, mědi 

 Oxidy kovů – TiO2, MnO, ZnO, Fe2O3 

 Dendrimery – syntetické makromolekuly s přesně definovanou velikostí 

(polydisperzita = 1,00) a to i v oblasti nejvyšších molekulových hmotností, 

polymerní nanočástice. [27] 

 

  

Obrázek 4: Fulleren C-60 Dostupné z: commons.wikimedia.org/wiki/File:Fullerene-C60.png 

 

2.3 Vlastnosti nanomateriálů 

 Vlastnosti těchto materiálů určuje jejich chemická povaha, ale také velikost, tvar, 

uspořádání povrchu, případně modifikace povrchu.  Bylo zjištěno, že v porovnání 

s částicemi s obvyklou velikostí (> 100 nm), určité nanočástice jsou pro člověka snadněji 

inhalovány, způsobují poškození plic a ohrožují jeho zdraví. Existují studie dokazující, že 

nanotrubice mají stejné toxikologické vlastnosti jako azbest. [7]  
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2.3.1 Optické vlastnosti 

Optické vlastnosti souvisí především s velikostí částic a danými absorpčními 

vlastnostmi. U velmi malých částic dochází vlivem rozkladu energetických hladin do 

necelistvých molekulárních orbitalů ke změně v absorpci viditelného světla. Se zvyšující se 

velikostí částic se zakázané mezery mezi energetickými hladinami zmenšují a absorpce 

pásů se posouvá k delším vlnovým délkám. U makroskopických materiálů mluvíme o 

absorpci v široké oblasti [8] 

2.3.2 Elektrické vlastnosti 

Elektrické vlastnosti nanomateriálů jsou především ovlivněny velikostí klastrů, 

které ztrácí své kovové vlastnosti se snižující se velikostí. V průběhu zmenšování částic 

převládají separované hladiny molekulových orbitalů a postupně dochází ke snižování 

vodivosti. [8] 

Při snižování velikostí klastrů se naopak zvyšuje počet rozhraní mezi jednotlivými 

zrny. Tím dochází ke zvýšení difúzních cest, které mohou mít pozitivní vliv na tvárnost, 

a mechanické vlastnosti. [8] 

2.4 Principy nanotechnologií 

Existují 3 základní principy: 

1. Nanotechnologie je považována za výzkumnou činnost či technologicky vývoj 

provozovaný na atomární, molekulární nebo makromolekulární úrovni v rozsahu kolem 

1 až 100 nanometrů. Někdy můžeme za nanotechnologie považovat činnosti, které 

za určitých okolností manipulují s útvary o velikosti až několik mikrometrů. [9] 

2. Při těchto činnostech jsou vytvářeny nebo používány struktury, zařízení nebo 

systémy, které získávají nové vlastnosti a funkce, vyplývající z jejich malé velikosti. 

Musíme brát na vědomí, že na nanoúrovni se částice a nově vytvořené struktury chovají 

jinak než v nám bližším makrosvětě. A to hlavně díky faktorům, které ovlivňují chování 

nanočástic a to atomárními silami, vlastnostmi chemických vazeb a kvantovými jevy.[9]  

3. Jako nanotechnologický postup označujeme pouze takovou metodu, jež 

umožňuje z nanočástic vytvářet funkční systémy a celky. Tyto celky pak musí být schopny 

objektivními postupy jejich funkčnost nastavovat, kontrolovat a regulovat, tudíž musíme 
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s nimi umět manipulovat. Toto je jednoznačným hlediskem, které rozhoduje o tom, 

zda hovoříme o nanotechnologickém postupu či nikoliv. [9]  

Nanotechnologiemi jsou tedy myšleny aplikace vědeckého poznání vedoucí 

k syntéze, manipulaci a použití materiálů v takzvaném nanoměřítku, u nichž se mohou 

objevovat nové vlastnosti a fenomény vzhledem k tomuto rozměru. Řadíme je mezi 

nejmodernější technologie, které jsou rozšířeny po celém světě a nachází uplatnění skoro 

ve všech oborech lidské činnosti. Považujeme je za přelomové a revoluční. [1]  
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3 Produkce materiálů s obsahem nanočástic a jejich LCA 

Koncepce posuzování životního cyklu (LCA) je postavená na funkčních jednotkách.  

Jsou to všechny odpady, které se stahují ke konkrétní službě nebo funkci. V LCA kontextu 

je posuzování nových technologií, jakými jsou nanotechnologie, náročné vzhledem 

k nedostatkům ve znalostech jejich vlastností. [10]  

Rozdělování nanotechnologií na nanokomponenty, nanovýrobky a nanoprocesy 

a následné posuzování životního cyklu poskytuje příležitost být aktivnější v předcházení 

nebo minimalizaci nepříznivých potenciálních účinků na lidské zdraví a na životní 

prostředí v průběhu celého životního cyklu nanotechnologií. Tyto metody minimalizuji 

negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí díky používání nezávadných 

výchozích látek a rozpouštědel. Dále se používají magnetické nanokatalyzátory, které lze 

snadno recyklovat. Jejich inovace byly použity hlavně při sanaci ekologických technologií. 

[11]  

3.1 LCA 

 Life Cycle Assessment = posuzování životního cyklu.  

 Metoda LCA porovnává environmentální dopady produktů, hmotných výrobků 

nebo služeb, s ohledem na jejich životní cyklus. Zařazujeme zde emise všech složek 

životního prostředí během samotné výroby, užívání i odstraňování daného produktu. 

Rovněž se zde zahrnují přídavky procesů získávání surovin, výroby samotného materiálů a 

energie, pomocných procesů, či subprocesů. [12] 

 Tato metoda má pevně danou strukturu a provádí se podle mezinárodních norem 

z řady ISO 14040. Pro správné zpracování těchto studií se používají komerčně dostupné 

databáze procesů i energetických a materiálových toků. [12]  

 Tuto metodu řadíme mezi nejdůležitější informační nástroj environmentálně 

orientované výrobkové politiky. Podle normy ČSN EN ISO 14040 můžeme metodu popsat 

jako shromaždování a vyhodnocování vstupů a výstupu a dále možných dopadů na životní 

prostředí výrobkového systému během celého životního cyklu. [12] 
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3.1.1 Rozdělení LCA 

 LCA se rozděluje do 4 hlavních fází: 

 Definice cílů a rozsahu  

 Inventarizační analýza  

 Hodnocení dopadů 

 Interpretace životního cyklu 

 

Obrázek 5: Schéma posuzování životního cyklu podle normy ČSN-EN-ISO-1404 Dostupné z: www.lca.cz/cz/106-co-

je-lca 

Ad 1: Stanovení cílů a jejich rozsahu slouží k určování, jak velká část životního 

cyklu produktu bude zahrnuta do samotného hodnocení a k čemu bude dané hodnocení 

sloužit. Popisují se zde kritéria sloužící k porovnávání systémů a zvolený časový horizont. 

[12] 

Ad 2: Součástí této fáze je popis materiálových a energetických toků v rámci 

produktového systému a především jeho vzájemné působení s okolím, spotřebované 

suroviny a emise do prostředí. Jsou zde popsány všechny významné procesy a vedlejší 

toky energie materiálů. [12]  

Ad 3: Podklady zjištěné z předchozích bodů slouží k hodnocení odpadů. 

Vypočítávají se zde výsledky indikátorů všech kategorií, vzájemně se vyhodnocuje 

významnost každé dopadové kategorie normalizací, případně i vážením. Výsledky se poté 

zpracovávají do tabulek. [12] 

Ad 4: Do interpretace životního cyklu zahrnujeme kritické přezkoumání, zjištění 

citlivosti dat a prezentaci výsledků. [12]  
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LCA metodu lze uplatnit v následujících odvětvích: 

 vývoj produktů takzvaný ekodesign 

 strategické plánování a rozhodování 

 porovnání alternativ za účelem rozhodování při investicích  

 předpisy a politika  

 ekoznačení 

Použití této metody může výrazně pomoci při hledání nejvýhodnějších životních cyklů, 

mezi které řadíme ty, které nemají téměř žádný negativní vliv na složky životního 

prostředí. Při rozhodování v průmyslovém odvětí, vládních nebo nevládních organizací, 

které nám dále určují směr a priority při následném strategickém plánování, designu nebo 

změně designu výrobků či procesů. Při výběru důležitých ukazatelů environmentálního 

chování organizací včetně technik jejich měření a posuzování, hlavně souvislostí 

s hodnocením stavu jejich environmentálního zlepšování. V neposlední řadě také 

v marketingu a jeho vazbě na formulování environmentálního prohlášení nebo ekoznačení. 

[12] 

3.2 Produkce materiálu s obsahem nanočástic v různých odvětvích průmyslu 

Elektronika – paměťová média, spintronika, bioelektronika, kvantová elektronika 

Strojírenství – super tvrdé povrchy s nízkým třením, samočisticí nepoškrabatelné laky, 

obráběcí nástroje 

Chemický průmysl – nanotrubice, nanokompozity, selektivní katalýza, aerogely 

Textilní průmysl – nemačkavé hydrofobní a nešpinící se tkaniny, izolační netkané textilie,  

z nanovláken 

Elektrotechnický průmysl – vysokokapacitní záznamová média, fotomateriály, palivové 

články 

Optický průmysl – optické filtry, fotonické krystaly a fotonická vlákna, integrovaná optika 

Automobilový průmysl – nesmáčivé povrchy, filtry čelních skel 

Kosmický průmysl – odolné povrchy satelitů, nanokeramika 

Vojenský průmysl – nanosenzory, konstrukční prvky raketoplánů 
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Životní prostředí – odstraňování nečistot, biodegradace, značkování potravin 

Zdravotnictví – cílená doprava léčiv, umělé klouby, chlopně, náhrada tkání, desinfekční 

roztoky nové generace, analyzátory, ochranné roušky [9] 

Další – zubní pasty, opalovací krémy, kosmetika… [13] 

3.2.1 Aplikace nanomateriálů v medicíně 

 V medicíně se nanomateriály uplatňují především při odstraňování tumoru, 

kde se využívá absorpčních schopností nanočástic usazených v tkáních postižených 

nádorem. Postižená část se ozařuje infračerveným laserovým nebo vysokofrekvenčním 

elektromagnetickým zářením, čímž dochází k destrukci nádorové tkáně. Tato metoda 

je nejčastěji používána u nádorů prostaty. Dále se nanočástice oxidů využívají 

pro nukleární magnetickou rezonanci, zejména nanočástice na bázi oxidů železa. [7]  

 Novým, intenzivně se rozvíjejícím odvětvím elektronické diagnostiky, je tzv. lab – 

on – chip neboli diagnostická laboratoř na čipu, kdy analyzátor skládající se z milionů 

nanočidel je schopen okamžitě zobrazit chemické složení tělních tekutin. [7] 

 Nanomateriály a nanotechnologie lze využívat i ve výzkumu léčiv, kde pomocí 

nanočástic můžeme sledovat například distribuci léků v organismu. Mnohem efektivnější 

je jejich příme používání pro klinické aplikace, Pro klinické aplikace nanotechnologií je 

mnohem efektivnější jejich přímé používání pro navrhování léků. Nanostruktury mohou 

představovat léčivou látku, nebo se mohou podílet na distribuci klasického medikamentu 

v nemocném organismu. [14] 

 Dále můžeme nanomateriály v medicíně využít následovně: 

 nanokuličky křemíku potažené vrstvou zlata k léčbě nádorů; 

 koloidní roztoky vitamínů, minerálů, potravinových doplňků; 

 analýzy moči a krve; 

 detekce genetických chorob; 

 implantáty. [13] 
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3.2.2 Aplikace nanomateriálů v textilním průmyslu – Ponožky nanosilver 

 V textilním průmyslu se využívá nanomateriálů například při výrobě nových 

vylepšených nekrčivých či samočisticích materiálů. Typickým příkladem jsou ponožky 

nanosilver. [5] 

 Ponožky nanosilver jsou bavlněné ponožky s přídavkem lycry a impregnací 

nanočásticemi stříbra, které je považováno za účinné a bezpečné antibiotikum. 

Antibiotický a fungicidní účinek stříbra ve formě nanočástic je způsobem jeho přímým 

průnikem do bakterií a jeho následnou reakcí s – SH skupinami oxidačních metabolických 

enzymů. Při tomto procesu dochází k udušení bakterií. Dále dochází k vytváření aktivního 

kyslíku, který poté působí antibakteriálně. [5] 

 Ponožky nanosilver dovedou: 

 vstřebávat pot, likvidovat bakterie a eliminovat zápach nohou i po celodenním 

nošení; 

 mohou sloužit jako prevence proti plísním, mykózám a ekzémům;  

 jsou hypoalergenní; 

 napomáhají hojení ran a oděrek, zlepšují prokrvení studených nohou; 

 mají schopnost absorpce, jsou prodyšné, pružné. [5] 

Aplikace nanotechnologií – nanotextilie 

 Nanotextilie se používají především jako filtrační materiály, roušky, obklady 

na různé druhy ran a dále při odhlučňování automobilů, letadel apod. [13] 
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3.2.3 Aplikace nanomateriálů v potravinářství 

 V potravinářském průmyslu se produkuje velké množství obalových materiálů 

obsahujících nanočástice. Tyto obaly nazýváme obaly inteligentní či multifunkční a slouží 

především ke zvýšení trvanlivosti kvality potravin. Dále jsou produkovány účinnější 

potravinové doplňky například koenzym Q10, jehož tradiční forma má extrémně nízkou 

rozpustnost ve vodě, což vede k nízkému vstřebávání v tenkém střevě. Opakem 

je nanokoenzym Q10, který je tvořený přesnými částicemi s micelární strukturou 

o velikosti od 30 nm do 150 nm s obsahem několik set molekul tradičního koenzymu Q10. 

Tento speciálně upravený koenzym se vyskytuje ve formě supersuspenze nebo roztoku. [7] 

 Na našem trhu již existuje řada organických nanomateriálů například kyselina 

benzoová, kyselina citronová, potravinové doplňky (vitamín A, vitamín E, isoflavony, 

beta-karoten, lutein, omega-3 mastné kyseliny….) ale i anorganické nanomateriály 

používané jako potravinářská aditiva (E 174, E 551, E 717…). [15] 

 Existují však složky, které se přirozeně vyskytují ve formě nanostruktur. 

Zde řadíme například bílkoviny, některé polysacharidy a lipidy (tuky). Také tukové 

globule (tukové kuličky) můžeme považovat za přirozené nanočástice. Proces 

homogenizace tukových kuliček je proto považován za určitý druh nanotechnologického 

procesu, při němž dochází ke zmenšování průměrné velikosti a zvýšení počtu kuliček, 

což má za následek zvětšení celkové plochy povrchu. [15] 

 Je tedy třeba rozlišovat, mezi potravinami, do kterých byly nanomateriály přidány a 

potravinami, v nichž bylo samostatným zpracováním nano-rozměrů dosaženo. Nanočástice 

mohou vznikat při běžných úpravách potravin, například při uzení (viz. tab. 1). [51] 
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Tabulka 1: Nanočástice v potravinách Dostupné z: http://www.bezpecnostpotravin.cz/nanocastice-v-

potravinach.aspx 

Oblast použití Produkce/funkce Nanomateriál 

Aditiva 

Povlak čokoládových produktů pro 

delší trvanlivost 
SiO2, MgO, TiO2 

Prostředek proti 

spékání/hrudkovatění 
SiO2, MgO, TiO2, CaO, ZnO, MnO 

Zapouzdřování vitamínů 

rostlinných produktů 
Micely, lipidy 

 

Doplňky stravy 

 

Zlepšení příjmu minerálních látek 

v nano-rozměrech 

Křemík (Si), hořčík (Mg), vápník 

(Ca) 

Efekt proti stárnutí Koloidní zlato (Au), stříbro (Ag) 

Obalový materiál 

Antimikrobiální účinek Stříbro (Ag), SiO2, TiO2 

Zlepšení tepelných vlastností Cín (Sn) 

Bariéra proti plynům, proti UV 

záření, zlepšení údržnosti 

Barevné látky v polymerech, 

nanokompozity – kovy, nebo jejich 

oxidy 

Materiály 

v kontaktu s 

potravinami 

Hliníková fólie s povlakem 

k urychlení pečení 
Stříbro (Ag) 

Protipřilnavý povlak Keramika 

Antimikrobiální povlak na 

kuchyňské nádobí v chladničkách 
Stříbro (Ag) 

 

 Potraviny, nebo jakékoliv jejich složky vyskytující se v podobě umělých 

nanomateriálů musí být jasně a srozumitelně označeny dle platné legislativy Evropské 
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unie, podle které se jedná o novou kategorii technologie výroby takzvanou „novel food“. 

[16] 

3.2.4 Aplikace nanomateriálů a nanotechnologií v elektronice 

 Na přelomu 20. a 21. století byl vyroben první tranzistorový přijímač 

z nanotrubiček (IBM). Dále se těchto materiálů a technologii využívá při výrobě 

jednofotonových detektorů (z důvodu velké kvantové účinnosti, menšího šumu…), 

jednomolekulových diod, nanogenerátorů, motorů z nanotrubiček, počítačových pamětí a 

především u displejů, chladniček a podobných zařízení. [13] 

3.3 Potenciální využití nanotechnologií a materiálů v blízké budoucnosti 

Nanomateriály a celkově nanotechnologie mají klíčový význam pro rozvoj 

globálního průmyslu (internet, sítě, palivové články…). Proto počítáme s jejich využitím 

v následujících odvětvích denní potřeby: [5] 

 Displeje z organických světlo emitujících diod (OLED); 

 Povlaky odolné vůči poškrábání mající samočisticí schopnost; 

 Fotovoltanické tenké vrstvy přeměňující světelné záření v elektrický proud; 

 Lehké a pevné trubkové rámy; 

 Inteligentní oděvy schopné monitorovat puls a dýchání; 

 Kyčelní náhrady z biokompatibilních materiálů; 

 Termochromní skla regulující intenzitu procházejícího skla; 

 Nátěry chránící před korozí obsahující nanočástice; 

 Spalovací komory, plynové senzory, bateriové elektrody; 

 Palivové články využívající uhlíkové nanotrubice; 

 Magnetické vrstvy pro paměťová média; 

 Polovodičové čipy a mikroelektronické aplikace; 

 Katalýza chemických procesů (Analýza pomocí Au); 

 Textilie odolné vůči zašpinění mající schopnost regulovat teplotu; 

 Polymerní kompozitní materiály s vylepšenými mechanickými vlastnostmi; 

 Transparentní kompozitní materiály, UV filtry s TiO2 a ZnO; 

 Nanočárový kód; 
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 Medicínské aplikace, kontrastní látky, hypertermie, cílená likvidace tumorů, 

detoxikace krve; 

 Hroty pro mikroskopy se skenující sondou; 

 Čištění enzymů a farmaceutik; 

 Elektronika; 

 Environmentální aplikace – čištění vod; 

 Senzorika a bezpečnostní problematika – tlakové a tepelné senzory ve stavebních 

materiálech; 

 Fotomateriály, fotočlánky, palivové články, vysokokapacitní baterie; 

 Stavebnictví – izolační materiály nové generace, samočisticí fasádní nátěry; 

 Automobilový průmysl – palivo pro airbagy, supertvrdé nepoškrabatelné laky; 

 Kosmický průmysl – katalyzátory. [5] 
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4 Odpady obsahující nanočástice – klasifikace 

 Světový trh produktů s nanomateriály enormně roste. Díky tomuto trendu narůstá 

i množství odpadů z těchto produktů a do popředí se dostává otázka, jak s nimi nakládat. 

Doposud neexistuje jednotná přesná definice „nanoodpadů“, která by umožnila přesně a 

jednoznačně definovat jejich vlastnosti a produkci. Řadíme zde odpady z výroby 

a zpracování nanomateriálů a také produkty obsahující nanomateriály na konci fáze 

užívání. Nanoodpady stále nejsou zařazeny do katalogu odpadů. O bezpečném nakládání 

s nanoodpady se již diskutuje na mezinárodní úrovni. [17] 

4.1 Nanoodpady 

 Jak již bylo uvedeno výše rozvíjející se nanotechnologie přispívají k výrobě nových 

druhů odpadů. Mnoho současně používaných nanomateriálů (např. spotřebitelské výrobky, 

stavební materiály…) má potenciál produkovat významné zdroje nanočástic jako nový 

druh odpadu. Jelikož mnohé produkty nanotechnologií již byly uvedeny na trh, je nezbytně 

nutné zjistit, jak s nimi zacházet a následně je likvidovat. Stále je k dispozici málo 

informací, jak zacházet s vyřazenými nanomateriály. [18] 

Za nanoodpady považujeme vedlejší produkty z výroby spojené s výrobou 

nanomateriálů, použité produkty na konci jejich životnosti a komponenty obsahující 

nanomateriály, nanostrukturované odpady, částice, objekty a agregáty z výroby. Všechny 

tyto materiály jsou antropogenní a v přírodě se samostatně nevyskytují. [19] 

4.1.1 Vlastnosti nanoodpadů 

 Jako každý odpad i nanoodpad vykazuje specifické vlastnosti: 

 Toxicita, 

 Biodegradace, 

 Bioakumulace, 

 Vazba na jiné látky, 

 Vazba do složek životního prostředí, 

 Mobilita nanočástic odpadu. [19] 
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4.2 Zdroje nanoodpadů 

 V uplynulých letech bylo vydáno mnoho publikací a článků, které upozornili 

na exponenciální růst nanotechnologií a výzkumné činnosti v této oblasti. Tyto publikace 

však obsahují málo vědeckých údajů o možných přístupech k nanoodpadům a nakládání 

s nimi v různých fázích produkce a jejich životního cyklu. [20] 

 Selhání při řešení těchto problémů vede k nekontrolovanému uvolňování 

nanomateriálů do životního prostředí, které mohou způsobit kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vodních zdrojů, ale také ovzduší. Z hlediska dlouhodobého 

vývoje, to není jen ohrožení bezpečnosti vodních zdrojů, ale také možné zjištění, 

že znečištění nelze odstranit z následujících příčin: příliš velká geografická rozloha, vysoká 

cena za odstranění polutantů a nedostatek vhodných technologií pro dekontaminaci 

a nástrojů pro vymezení kontaminované plochy.[20] 

 Nanoodpady vznikají v mnoha odvětvích průmyslu převážně ve výzkumných 

laboratořích a ve strojírenství. Dále při přepravě a skladování výrobků (spotřební zboží, 

zdravotnické výrobky a stavební materiály). Za nanoodpad považujeme také konečné 

produkty, jako pneumatiky, baterie, elektroniku, letadla a auta, ale také kosmetiku, textil, 

desinfekce, vodní filtry apod. [19] 

 Obecně však platí, že nejvíce nanoodpadů vzniká při výrobě a užívání palivových 

přísad, mazadel a katalyzátorů automobilů. Tyto nanoodpady jsou pak také nebezpečné 

pro složky životního prostředí, které se jako emise dostávají do půdy, vody a ovzduší. [20] 

4.2.1 Kaly z galvanoven 

Galvanický kal vzniká při čištění odpadních vod z galvanoven. Obsahuje nikl, 

železo, měď, zinek, mangan, chrom, kadmium, dusitany, fosfáty a jiné látky. Z látek 

organického původu to jsou rozpouštědla, tenzidy a ropné látky. [21] 

 Nakládání s průmyslovými odpadními kaly, které obsahují amorfní oxidy kovů 

nebo hydroxidy, je jednou z nejdůležitějších otázek v oblasti nakládání s nebezpečnými 

odpady. Příkladem je vývoj strategie pro recyklaci nanočástic SnO2 (oxid cíničitý) v kalu 

z galvanoven. Hlavní komponenty kalu tvoří Sn rozpustný v kyselinách a amorfní fáze Fe. 

Přídavkem NaOH dochází k rychlému přechodu amorfního Sn na nanočástice SnO2. [22] 
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 Kal z galvanoven je zdrojem těžkých kovů a vedlejších produktů z pokovování, 

které jsou produkovány při srážení iontů kovů z odpadních vod pomocí alkalizace. Cín 

je důležitým materiálem v průmyslu a je používaný při pájení, cínování v keramických 

glazurách, při výrobě skla a podobně. Díky neznalosti je velké množství cínu v kalech 

likvidováno jako průmyslový odpad. Odhaduje se, že globální zásoby cínu vystačí lidstvu 

na 20 let. Proto je nezbytně nutné a naléhavé získávat jej například z kalů. [22]  

 V posledních desetiletích byly vyvinuty mnohé recyklační techniky kovů, včetně 

vyluhování, elektrolýzy, výměny iontů, membránové separace a různých 

mikrobiologických metod. Nicméně většina z těchto metod má nedostatky, jakými jsou 

vysoké náklady na provoz a likvidaci zbytkového kalu. Z průmyslového hlediska je těžké 

vyvinou efektivní a účinnou metodu pro recyklaci kalů díky jejich různorodému složení. 

[22] 

Průmyslový kal a filtrační koláče z neutralizační stanice obsahující nebezpečné látky 

(kat. č. 11 01 09). Jsou to kaly tuhé a rypné konzistence, jež mají žlutozelenou až hnědou 

barvu a neutrální reakce. Takto produkované odpady jsou tříděny a ukládány do 

označených sběrných nádob, které jsou evidovány a ukládány na sběrných dvorech. [23] 

 Při snižování bezpečnostních rizik průmyslových odpadů s obsahem těžkých kovů 

se využívá solidifikace oxidem vápenatým. Technologický postup fyzikálně-chemické 

úpravy odpadů s cílem trvalého snížení vyluhovatelnosti škodlivých látek. Tuto metodu 

lze uplatnit jak pro kaly, tak pro odpady, které dále není možné zpracovávat na sekundární 

suroviny. Tato metoda je méně nákladná, než například spalování odpadu. Výsledkem 

procesu je stabilizovaný odpad se sníženou nebezpečností, který je určen ke skládkování. 

V budoucnosti mohou být z tohoto odpadu zpětně získávány cenné suroviny. [24] 

 K takovému vytěžení cenných surovin se mimo solidifikace využívá mnoho 

rozmanitých fyzikálně-chemických postupů, mezi něž řadíme absorpci, filtraci, 

sedimentaci, redukční a oxidační procesy a podobně. Recyklace se však většinou 

z ekonomických důvodů neprovádí. Pouze se vysrážejí všechny kovy do hydroxidových 

kalů a ty jsou poté uloženy na skládky. [21] 
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4.3 Klasifikace nanoodpadů 

 Odpady, které vznikly v různých fázích výroby nebo životního cyklu nanomateriálů 

jsou obecně klasifikovány jako extrémně nebezpečné odpady. Klasifikace je založená na 

přirozených vlastnostech chemické složky nebo sloučeniny. Nicméně tato klasifikace není 

dostačující pro nanoodpady, jejichž chování nelze předvídat z aktuálních znalostí 

chemických vlastností. V současné době neexistuje žádná mezinárodně uznávána 

klasifikace nanoodpadů, ani technologický postup, který může usnadnit nakládání s nimi. 

[20] 

 Některé země proto klasifikují nanoodpad jednotně na extrémně nebezpečný [19]  

 Jednotnou klasifikaci nanoodpadů předložil Musee et. al. 2011. Prvním krokem 

k vytvoření jednotné klasifikace je identifikace a charakterizace samotného odpadu. 

Nanoodpad byl rozdělen do 5 tříd (viz. tab. 2). Je velmi složité přesně zařadit jednotlivé 

druhy nanoodpadů do tříd. [20] 
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Tabulka 2: Klasifikace nanoodpadů (Musee 20011) 

Aplikace Nanomateriál Míra nebezpečí Potenciální třída nanoodpadů 

Osobní péče 

(Personal care pro) 

 

Stříbro (Ag),  

Fullereny,  

Fe2O3, 

TiO2 

Střední 

Vysoká 

Střední 

Nízká 

II/III 

IV/V 

II/III 

I 

Potraviny, nápoje 

TiO2 

ZnO 

Fullereny 

Dendrimery 

Nízká 

Střední 

Vysoká 

Střední 

I 

II/III 

IV/V 

II/III 

Opalovací krémy 

ZnO 

TiO2 

Fullereny 

Dendrimer 

Střední 

Nízká 

Vysoká 

Střední 

II/III 

I 

IV/V 

II/III 

Části automobilů 

SWNTC 

MWNTC 

Fullereny 

Vysoká 

Vysoká 

Vysoká 

II/III 

II/III 

II/III 

Leštící přípravky 

TiO2 

ZnO 

Nízká 

Střední 

I 

II/III 

Vysvětlivky:  

Rozdělení do tříd I-V vyplývá ze způsobu použití 

 Jednou z největších výzev je objasnit vztahy mezi všemi faktory nanomateriálů 

a účinně klasifikovat nanoodpad. Předpokládá se, že tato problematika ovládne výzkumnou 

činnost v této oblasti po příštích pět až deset let. Správná klasifikace je základem 

efektivního řízení a rozvoje technologií pro nakládání s nanoodpady. [20] 
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5 Ekotoxicita 

Pojem ekotoxicita můžeme definovat jako toxické působení materiálů na životní 

prostředí nebo také toxické působení na živé organismy [25] 

Nanomateriály představují riziko především pro životní prostředí, díky svým 

specifickým vlastnostem (velikost částic) ovlivňují životní prostředí a pronikají 

do potravních řetězců. Z dosud provedených testů vyplývá, že nanomateriály jsou 

toxičtější, než běžné materiály. Organismy jsou ovlivněny biotickými a abiotickými 

faktory prostředí. Tyto faktory ovlivňují projevy toxicity nanomateriálů. [26] 

 Studie o toxicitě nanomateriálů naznačují, že materiály obsahující nanočástice 

představují různé úrovně možných rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 

Nejpublikovanější studie toxicity se zaměřovaly na pochopení potenciálních rizik 

nanomateriálů v modelových systémech savců s omezeným zkoumáním u jiných 

biologických systémů jakými jsou bezobratlí, houby, rostliny, bakterie, plazi nebo 

obojživelníci. [20]  

 Naše poznatky o ekotoxicitě a rozsahu rizikových vlivů nanomateriálů jsou proto 

neúplné. Například bezobratlí tvoří 95-97% z celkového množství druhů živočichů. Kromě 

toho, v současné době existují mezery v údajích o ekotoxicitě mořských ekosystémů, 

což znamená, že aktuální data o ekotoxicitě nanomateriálů se vztahují převážně 

ke sladkovodním organismům, které nám poskytují informace o hodnocení rizik v ústí řek, 

jezer, rybníků apod. [20] 

 Znečištění prostředí nejčastěji vychází z běžné činnosti lidí. Velikým 

znečišťovatelem mohou být například opalovacími krémy, ve kterých se nachází ochranné 

látky proti UV záření. Krémy vytvoří na pokožce tenkou vrstvu, která je po kontaktu 

s vodou smývána do vodního prostředí. Ke kontaminaci prostředí může docházet i při 

tradičních procesech nakládání s odpady například prostřednictvím kanalizačních splašků, 

spalování odpadů, průsaky ze skládek apod. Následná kontaminace vody nebo půdy 

teoreticky může ohrožovat rostliny a mořské produkty pro lidskou a živočišnou potřebu. 

[1] 
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5.1 Toxicita nanočástic 

 Vliv chemického složení: 

 Uvolňování toxických látek z povrchu nanočástic; 

 Významné parametry – toxicita uvolňované látky, celkový povrch nanočástic; 

 Inertní nanočástice – indukce oxidativního stresu; 

 Funkcinalizovaný povrch – snadnější propustnost buněčnými membránami. 

Vliv velikosti: 

 Snadný průchod buněčnými membránami; 

 Schopnost selektivní kumulace uvnitř buňky v závislosti na velikosti nanočástic. 

Vliv tvaru: 

 Vliv na průchodnost buněčnými membránami; 

 Zvýšení toxicity uhlíkových nanotrubic vlivem aglomerace – analogie s azbestem. 

[25] 
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5.1.1 Mechanismy účinků nanočástic 

 Mechanismy se rozdělují podle druhu nanomateriálů. Mezi nejčastější mechanismy 

účinku řadíme:  

 Poškození membrán;  

 Poškození buněčných proteinů; 

 Genotoxicitu; 

 Narušení transportu elektronů v buňce; 

 Vznik reaktivních forem kyslíku; 

 Uvolňování toxických látek. [25] 

 

Obrázek 6: Možné mechanismy účinků nanomateriálů Dostupné z: 

https://moodle.fp.tul.cz/nano/pulginfile.php./1674/mod_resource/content/0/Ekotoxicita%20-

%20vliv%20na%20zivotni%20prostredi%20%28Filip%20Jelinek%29.pdf 

 

Při průniku nanočástic do organismu jednou z možných expozičních drah a další 

translokaci k cílovým tkáním nebo orgánům způsobí ve většině poškození biologických 

struktur.[1]  

Nanočástice mohou vstupovat do buněk několika způsoby (viz. Obr. 6) a to buď 

do jádra difuzí přes jadernou membránu, nebo přes komplexy jaderných pórů či náhodným 

uzavřením v jádře při rozpouštění membrány v průběhu buněčného dělení (mitóza) a 
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obnovení membrány v dceřiných buňkách. Nanočástice, které se dostanou do jádra mohou 

integrovat s molekulami DNA nebo proteiny asociovanými s DNA a tím způsobovat 

poškození genetického materiálu. DNA může být ovlivňováno přímo, ale i nepřímo. [1] 

 

Obrázek 7: Rozdílné typy ineralizace buňkami [1] 

5.2 Nanomateriály v životním prostředí 

 Jedním z významných zdrojů úniků nanomateriálů do prostředí se v budoucnu 

mohou stát nanotextílie, vzhledem k jejich rostoucí produkci ale také prokázanému 

uvolňování nanočástic z vláken během běžného používání.[1] 

 Další možná kontaminace prostředí teoreticky může pocházet z veterinárních léčiv, 

pesticidů, umělých hnojiv apod. [1] 

Abychom znali jejich potencionální vliv na životní prostředí, musíme nejprve znát, 

jak se v něm budou chovat. Otázkou je, zda zůstanou ve formě nanočástic a  uchovají si 

své vlastnosti a reaktivitu i po vstupu do horninového či vodního prostředí, nebo jaké bude 

jejich chování k dalším částicím a kontaminantům nacházející se v daném prostředí. 

Podstatné jsou také jejich fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. [28] 
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 Nejčastěji se setkáváme s názorem, že se v drtivé většině budou nanočástice 

po vstupu do životního prostředí shlukovat, takže jenom část těchto látek si zachová svojí 

původní nanoformu. Shlukování nanočástic ve vodním prostředí ovlivňuje jejich 

sedimentaci a vznik sedimentů u u dna vodních ploch a toků, což ohrožuje organismy žijící 

u dna (bentické organismy), ale na druhé straně dochází k „vyčištění vody“. K adsorpci 

nově vzniklých agregátů i samotné agregaci dochází také na povrchu i uvnitř samotných 

organismů. K podobným jevům může docházet i na fázových rozhranních u hladiny vod 

a ke kumulaci nanomateriálů v takto postižených místech. [28] 

5.2.1 Zdroje emitující nanočástice do prostředí 

V současnosti mohou být do životního prostředí uvolňovány nanometriály 

buď cíleně produkovány, nebo nanometriály vznikající jako vedlejší produkty 

při nejrůznějších antropogenních či přírodních procesech. Nanomateriály 

jsou produkovány v množství několika tun ročně a je velice těžké odhadnout, jaké 

je vlastně zatížení životního prostředí těmito nanomateriály.  Nanometriály vyráběné cíleně 

mohou být do ovzduší totiž emitovány v jakékoliv fázi výroby (viz. obr. 8). [1] 

 

Obrázek 8: Životní cyklus nanomateriálů v prostředí [1] 
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5.2.2 Baktericidní a ekotoxické působení nanočástic 

 K nejčastěji používaným nanomateriálům ohrožujícím životní prostředí patří TiO2 

(oxid titaničitý), Ag (stříbro) a ZnO (oxid zinečnatý), u nichž se studuje jejich toxické 

působení například na bakterie Escheria Coli, Staphylococcus aureus, cyanobakterie 

Anabaena flasaquae, řasy Euglena gracilit a jiné. [29]  

 Oxid titaničitý se nejčastěji používá ve formě disperze v bioreaktorech nebo 

ve formě nátěrů (samočisticí barvy). Používá se především pro degradaci organických látek 

ve vodním prostředí a na površích, k hubení bakterii, hub, virů apod. [13] 

 Nanočástice oxidu zinečnatého jsou odolné vůči světlu a jsou flexibilní 

ve vytváření nanostruktur. Jako chemická sloučenina jsou vhodné pro výrobu 

fotodetektorů, UV-nanolaserů nebo plynových senzorů. [13] 

 Nanočástice stříbra jsou zřejmě nejpoužívanějšími nanočásticemi vůbec, díky svým 

unikátním optickým, katalytickýma biologickým vlastnostem. Využívají se při výrobě 

nátěrů proti nárostům zeleně, deodorantů, zubních past a jako přídavky do textilií 

a oblečení. [13] 

 Při použití a výrobě všech výše zmíněných produktů dochází k uvolňování látek 

do životního prostředí. Největší pozornost je pak věnována jejich toxickému působení 

na bakterie, které jsou schopny kolonizovat téměř libovolné povrchy a tvořit takzvaný 

biofilm. Takto vytvořený biofilm obsahuje různé bakterie, které mají vyšší odolnost proti 

antibiotikům. Největším problémem jsou takzvané nemocniční infekce, díky nimž umírá 

ročně několik tisíc lidí. [29]  

5.2.3 Testy ekotoxicity v životním prostředí 

Doposud získané znalosti o ekotoxicitě nanočástic jsou velice omezené. Provádí 

se zejména akvatické testy, což jsou testy ekotoxicity, které jsou uznávané na mezinárodní 

úrovni a jsou snadno proveditelné. Nejčastěji se provádí na bakteriích, sladkovodních 

korýších a řasách či rybách sladkovodních ekosystémů. [25] 

 Testování je stále na počátku a data, jím získávána, jsou nedostatečná. Testování 

se zatím omezuje na již zmíněné akvatické testy avšak mechanismy toxických účinků 

nejsou doposud plně objasněny. Nanomateriály vyžadují speciální přístup oproti 
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konvenčním látkám, tudíž se při realizaci testů setkáváme s problémy a překážkami, 

které lze shrnout do těchto bodů:  

 Vhodné metody dispergace (míchání, sonikace, přídavek vhodné dispergační 

látky) 

 Charakterizace testovaných látek před i v průběhu experimentu 

 Výběr a použití látek [28] 

Charakterizace testovaných látek u nanomateriálů je mnohem zásadnější 

než u konvečních látek. U konvečních látek nám stačí znát koncentraci, u nanomateriálů 

vycházíme ze znalostí velikosti částic, jejich tvaru, velikosti povrchu apod. Tyto materiály 

hrají důležitou roli v otázce toxicity. Je třeba látku charakterizovat pro konkrétní podmínky 

daného experimentu. [28] 

 Obecně by se tedy měl ekotoxikologický výzkum soustředit na rozdíly v účincích 

klasické formy a nanoformy testované látky. [28] 

5.3 Nanoželezo 

Nanoželezo představuje částice elementárního železa o velikosti 10-100 nm. Díky 

své velikosti mají specifické elektrické, katalytické a magnetické vlastnosti, spojené 

s uplatňováním povrchových jevů, které zvyšují chemickou aktivitu atomů na povrchu 

nanočástic. [30] 

Nanoželezo je látka syntetického původu. Má velký měrný povrch, což způsobuje jeho 

velkou reaktivitu. Je využíván pro své redukční schopnosti a schopnost migrovat porézním 

prostředím. Aplikace nanoželeza je efektivní, v lokalitách jeho použití dochází ve většině 

případů ke zlepšení situace. Aplikace nanoželeza metodou in-situ je jednou z nejrychleji 

rostoucích oblastí vědeckého výzkumu. [31] 

In-situ aplikace elementárního nanoželeza je v širším náhledu zařazována do oblasti 

nápravy ekologických zátěží. Podstatou nápravy životního prostředí je zpravidla odstranění 

kontaminujících látek z horninového prostředí. Významnou skupinou látek znečišťujících 

horninové prostředí, zejména podzemní vody, jsou chlorované organické látky. [32] 

Po chemické stránce fungují nanočástice železa podobně jako makroskopické 

elementární železo. [33] 
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 Elementární železo se chová jako donor elektronů, zatímco oxidované sloučeniny 

jako elektronové akceptory. Proto může být redukce běžných kontaminantů životního 

prostředí spárována s oxidací železa. Užití nanoželeza v dekontaminačních technologiích 

je považováno za rozšíření technologií bariér s železnou náplní. [34] 

 Na trhu jsou dostupné v několika formách suspenze v minerálním oleji nebo vodná 

suspenze či jako prášek. [34] 

5.3.1 Elementární nanoželezo 

Částice elementárního nanoželeza jsou sférické útvary s typickou strukturou „jádro-

obal“, kde jádro tvoří kovové železo a obal tvoří typické formy železa, které představují 

ochranu pro jádro. Ve srovnání s makroskopickým železem je díky rozměrům mnohem 

reaktivnější, díky rozměrům nanočástic. [32] 

Elementární nanoželezo je relativně novým druhem materiálu vykazujícím mnoho 

unikátních vlastností. Běžně deklarovaná transportovatelnost tohoto materiálů 

v horninovém prostředí spolu se schopností redukovat některé druhy látek předurčuje 

nanoželezo pro in-situ aplikace přímo do znečištěného horninového prostředí. [32] 

Společnost AQUATEST testuje nové suspenze elementárního nanoželeza pro sanace. 

V minulosti se nanoželezo dodávalo v suspendovaném stavu a bylo ředěno 

na požadovanou koncentraci. Nová metoda spočívá v dispergaci práškových nanočástic 

do roztoku aktivní látky a odkysličené vody přímo v lokalitě což vede ke zlepšení 

migračních i reaktivních vlastností nanoželeza. [35] 

5.3.2 Nulmocné nanoželezo 

Částice nulmocného nanoželeza mají strukturu core-shell, což znamená, že se skládají 

z jádra, které představuje elementární železo a z obalu tvořeného oxidy železa (magnetit, 

hematit). Tvar, velikost nebo složení ovlivňuje způsob přípravy. [36] 

Tyto částice se stále více využívají při čištění kontaminovaných podzemních vod, 

protože jsou schopny redukovat celou řadu kontaminantů, mezi které řadíme chlorované 

uhlovodíky (PCE, TCE aj.), těžké kovy, pesticidy a jiné látky. Stejně jako u elementárního 

nanoželeza se i zde aplikuje in-situ metoda. Ta spočívá v zásaku nanočástic železa přímo 

do kontaminované vody. Jedná se o rychlou metodu, která je podstatně méně nákladnější 

v porovnání s jinými sanačními metodami (budování čerpacích stanic, odtěžení 
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kontaminované zeminy…). Díky efektivitě nanoželeza je zapotřebí nižší množství 

materiálů, díky tomu se snižuje doba sanačního zásahu. [37] 

5.3.3 Emulgované nanoželezo 

Tento druh se využívá zejména při odstraňování hydrofobních látek 

z kontaminovaného prostředí. Systém emulgovaného nanoželeza tvoří s tenzidem 

stabilizované emulze oleje. [34] 

5.4 Migrace nanoželeza 

Schopnost nanoželeza migrovat porézním horninovým prostředím přináší mnoho 

výhod pro sanace. Dokáže dobře migrovat s vodou, a proto je schopno kopírovat cestu 

polutantů, které se snaží odstranit. Tato schopnost je závislá především na propustnosti 

a typu zeminy v dané sanační lokalitě. Samotná vzdálenost migrace ovlivňuje samotnou 

rychlost proudění vody, difuzní pohyb, gravitační pohyb a Brownův pohyb, který 

se uplatňuje především na nejmenší nanočástice. [38] 

5.5 Výroba nanoželeza 

Existuje mnoho více či méně technologicky náročných postupů přípravy nanoželeza. 

Nejpoužívanější je však borohydridová metoda. [34] 

5.5.1 Výroba nanoželeza borohydridovou metodou 

Jedná se o jednoduchou metodu přípravy nanoželeza, kde se redukují ionty Fe
3+

 nebo 

Fe
2+

 borohydridem sodným dle reakce:  

2Fe
3+

 + 6BH4- + 18H2O = 2Fe + 6B(OH)3 + 21H2 

K roztoku Fe
3+

 nebo Fe
2+

 se postupně po kapkách přidává roztok NaBH4. Forma vzniklého 

nanoželeza je závislá na řadě faktorů například intenzitě míchání, koncentraci roztoků, 

kinetice reakce a podobně. U takto vzniklého čerstvého nanoželeza lze předpokládat vyšší 

reaktivitu. [31] 
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6 Vliv na lidské zdraví 

 Lidstvo přichází do styku s nanomateriály od pradávna. Pračlověk inhaloval 

nanočástice ze sopečných erupcí či při požárech, v Persii byly zlaté (Au) a stříbrné (Ag) 

nanočástice používány již v 10. století před naším letopočtem a to k výrobě třpytivých 

glazur a před 5000 lety v Egyptě byly nanočástice zlata používány k tělesné a duševní 

očistě. Ani v jednom z těchto příkladu však lidé netušili, že používají nanočástice 

ve smyslu jejich současné rozměrové klasifikace. [29] 

 V současné době existuje jen velmi omezené množství informací o nanomateriálech 

a nanoproduktech, které mohou přímo nebo nepřímo působit a ohrožovat lidské zdraví. 

Zda jsou nanotechnologické procesy bezpečné nebo ne, je otázka, kterou si v současnosti 

kladou nejen vědci, inženýři a lékaři, ale v podstatě všichni, kteří se s nanotechnologiemi 

setkávají například při každodenních činnostech. [39] 

 Co však víme jistě je fakt, že pokud se nanočástice dostanou do organismu některou 

z možný cest, (dýchání, skrz kůži, perorální cestou…) mohou vyvolat řadu poškození 

biologických struktur, kterým se budu věnovat v následujících kapitolách. [1] 

6.1 Reakce organismu na nanočástice 

Je prokázáno, že fullereny reagují s DNA (deoxyribonukleová kyselina), což vede 

k poruše vnitřní stabilizace buněk a tyto buňky se chovají jako zanícené. Dále 

že se nanočástice přibližují k proteinu (Van der Walsovými silami) což vede 

k autoimunitní reakci.[40] 

Proč se nanočástic v lidském těle obávat:  

 Vysoká mobilita; 

 Nedostatek spolehlivých mechanismů detekce; 

 Těžko předvídatelné vlastnosti nanomateriálů; 

 Nedostatek dlouhodobých zkušeností. [40] 

Proč se nanočástic v lidském organismu neobávat: 

 Jsou stabilní v roztocích; 

 Vysoká ochota a tendence ke shlukování. 
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Neexistují však žádné jednoznačné normy či standarty jak testovat nové nanomateriály 

na zdravotní rizika. [40] 

6.2 Nanočástice a jejich možná rizika pro lidský život 

Odjakživa lidstvo konzumuje přirozené nanočástice (např. shluky bílkovin kaseinu 

v mléce, bílkoviny v syrovátce….), avšak tyto částice nepředstavují hrozbu pro lidský 

život. Za pozornost stojí uměle vyrobené nanočástice přidávané přímo do potravin, 

pro zlepšení jejich vlastností, nebo nanočástice využívané při výrobě potravinových obalů. 

[41] 

 Mezi tyto částice řadíme oxid titaničitý, který se v potravinářství uplatňuje jako bílé 

barvivo schválené pod označením E171. Zatím nemáme jednoznačné důkazy o tom, 

že nanočástice oxidu titaničitého jsou pro lidské zdraví neškodné. [41] 

 Nanočástice díky své velikosti mohou pronikat buněčnými stěnami a naopak 

se z organismu špatně vylučují. Za jistých podmínek mohou vytvářet samovolně rostoucí 

struktury s neznámými vlastnostmi. [41] 

 Studium nanomateriálů a jeho vlivu na lidský organismus dostalo do popředí 

nemoci jimi způsobené, a to především kardiovaskulární, neurodegenerativní 

a karcinogenní. Významný je i vliv nanočástic na imunitu. [42]  

6.3 Vstup nanočástic do organismu 

 Nejhůře postiženým orgánem v těle nanočásticemi jsou plíce, z hlediska množství 

uchovaného materiálů. Při testech bylo zjištěno, že při hodinové inhalaci 15nm iridiových 

nanočástic bylo v plicích krys naměřeno 7.10
11

 částic, zatímco v játrech, slezině, srdci, 

mozku a ledvinách bylo naměřeno množství iridia o 2 – 3 řady nižší. Dýchání je tedy 

nejrizikovější cesta pro vstup nanočástic do organismu. [29] 

 V současnosti víme, že některé částice jsou schopny pronikat z plic do krevního 

oběhu a následně do jednotlivých orgánů v těle. Ačkoliv si nemůžeme být jistí, co přesně 

se stane po vniknutí nanočástic do těla, víme jistě, že částice o normální velikosti 

se v krevním oběhu nenacházejí. Pokud se nanočástice dostane až k buňce, poškodí 

ji. Fakt, že nanočástice se mohou relativně lehce dostat do organismu, představuje riziko, 

které si zaslouží podrobnější studie. [39] 
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6.3.1 Příjem nanočástic dýchacím systémem 

Díky svým vlastnostem jsou nanočástice snadno suspendovatelné do ovzduší. 

Schopnost přetrvávat dlouho v ovzduší zvyšuje riziko inhalační expozice. Dýchací systém 

proto představuje nejsnadnější cestu vstupu nanočástic do organismu. Absorpce plícemi 

probíhá velmi rychle. Vzhledem kde své stavbě jsou přizpůsobeny k výměně plynů mezi 

vdechovaným vzduchem a krví. Expozice částicím z ovzduší závisí na jejich velikosti, 

dechové frekvenci, koncentraci, a na tom, zda dýcháme nosem či ústy. [1] 

 Plíce jsou velmi citlivé na toxiny. Pokud dochází k vdechování částic větších 

než 10µm dochází k jejich zachycení na nosní skořepě. Menší částice s rozměrem pod 100 

nm zůstávají v proudícím vzduchu vstupujícím do průdušek a následně difundují 

průduškami do plicních sklípků, odkud jsou postupně odstraňovány fagocytózou. [43] 

 Inhalované částice nebiologického původu jsou hlavní příčinou plicních 

onemocnění. Jedná se o částice minerálního prachu, uhelného prachu, kamenného prachu, 

azbestu apod. V městských aglomeracích poté mluvíme o dopravních prostředcích, 

které znečišťují vzduch mikro a nanočásticemi při spalování paliva. [43] 

6.3.2 Příjem nanočástic kůží 

Lidská kůže je považována za bezpečnou ochranu před průnikem nanočástic 

zejména z kosmetických přípravků. Kožní spolehlivost je však velice individuální 

a geneticky podmíněná. U 9% populace se vyskytuje kožní vada způsobující suchou pleť 

a vrozený sklon k alergickým reakcím, což zvyšuje propustnost pro mikro- a nanočástice 

s následným rizikem systémové toxicity, která způsobuje ekzémy.[29] 

Avšak neporušená kůže představuje velmi účinnou bariéru proti nanomateriálům, 

proto je průnik nanočástic skrze nepoškozenou kůži vysoce nepravděpodobný. 

Předpokládá se, že dermální expozice nanomateriálům zejména kosmetikou, nepředstavuje 

vysoké riziko. [1] 

 Přes kůži, zejména potními žlázami nebo podél chlupů a vlasů pronikají 

nanočástice lipofilní povahy. Iontové sloučeniny a látky nerozpustné ve vodě tuto bariéru 

většinou nepřekonají. Penetraci nanočástic přes kůži proto rozdělujeme na intercelulární, 

folikulární a transceluární. [1] 

 Je však nutné odmítnou argumenty, že expozice přes kůži je nevýznamná.[7] 
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6.3.3 Příjem nanočástic perorální cestou 

Někteří odborníci se shodují v názoru, že gastrointestinální systém je stejně 

důležitou cestou vstupu jako průnik přes plíce. Struktura epitelu zažívacího traktu se od 

respiračního liší především transportem výživy, který je realizován transbuněčně i 

parabuněčně. Pro vstup je rozhodující složení částic a povrchové vlastnosti epitelu. [43] 

Touto cestou pronikají do organismu nanočástice z kontaminovaných potravin, 

vody a nezanedbatelný je také přenos z rukou do úst. Inhalovatelné částice, eliminovány 

z dýchacího traktu takzvaným „hlenovým eskalátorem“, jsou následně polknuty, a pokud 

nejsou vykašlány, dostávají se až do trávicího traktu. [1] 

Nejčastěji vstupuji nanočástice do organismu stěnou střeva. Při průchodu trávicím 

traktem jsou nanočástice vystaveny mnoha faktorům, které mohou ovlivnit jejich 

fyzikálně-chemické vlastností, mezi které se řadí specifické vlastnosti nanomateriálů. 

Zásadní vliv na změnu vlastností má samostatné polknutí nanočástice a interakce 

s trávicími enzymy a tekutinami. Střevní propustnost ovlivňuje fyziologický stav trávicí 

soustavy. [1] 

6.4 Karcinogenita uhlíkových nanotrubiček 

 V krátké toxikologické historii se při pozorování ukázalo, že uhlíkové nanotrubičky 

připomínají vlákna. Díky těmto tvarům prokázala řada studii jejich schopnost přetrvávat 

v plicích. [30] Dnes víme, že nanočástice se v porovnání s částicemi s obvyklou velikostí 

(>100nm) snadnění inhalují a způsobují poškození plic. Nanotrubice pak vykazují v těle 

obdobné toxikologické vlastnosti jako azbest. [1] 

 Touto problematikou se zabývaly v minulosti 2 studie Takagi a kol. (2008) a Polská 

studie (2008), které došly k podobným výsledkům. Problematika byla zkoumána na 

myších, kterým byly injekčně vstřikovány do dutiny břišní uhlíkové nanočástice. Studie 

uvádějí, že myši měli těžké až středně těžké peritoneální srůsty s nepatrnými ascity 

nebo došlo k zánětlivé reakci a tvorbě granulomů, také byl podporován rozvoj 

mezoteliomu v dlouhodobém horizontu studie.  Výsledky je však třeba interpretovat 

s opatrností. Jednak člověk tyto částice vstřebává především inhalací a ne injekcemi, 

jednak druhy laboratorních zvířat, které byly využity jsou zvlášť citlivé na tvorbu 

karcinomů a v lidském těle se chovají trochu jinak. [44] 
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 V souhrnu jsou tyto údaje velmi omezené, ale dosud ukazují, že uhlíkové 

nanotrubičky nejsou karcinogenní prostřednictvím inhalace. Výzkumná oblast však 

potvrdila, že expozice některých typů nanotrubiček může poškodit DNA. 

Je pravděpodobné, že další výzkum pomůže umístit aktuální výsledky do lepšího kontextu. 

[44] 

 Vědecká komunita se však doposud neshodla, jak velké riziko uhlíkové 

nanotrubičky představují. Některé studie uvádějí, že jsou toxické, jiné prokázali opak. 

[41]
2
 

  

                                                 
2
 Ascit: zvýšené množství volné tekutiny v dutině břišní, Granulom: zvláštní typ chronického zánětu, 

Mezoteliom: vzácná forma rakoviny vyvíjející se z mezotelu 
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7  Nakládání s nanoodpady 

 Jako každý odpad i nanoodpad si musí projít svým životním cyklem. Mluvíme 

o počáteční těžbě surovin, výrobě meziproduktů, výrobě samostatných produktů, následné 

spotřebě, sběru odpadu a konečné likvidaci. Likvidací se myslí recyklace, spalování 

či ukládání na skládku. [19] 

 Likvidace je poslední fáze nakládání s nanomateriálem v jeho životním cyklu. 

V současné době většina výzkumu a výroby tuto fázi zanedbává pravděpodobně kvůli 

nedostatku dostupných informací o postupu a technologiích při jejich likvidaci [45] 

 Při nakládání nanoodpady musíme věnovat zvláštní pozornost tomu, aby při 

procesu neunikaly žádné nanočástice, které by mohly ohrozit lidský život, zdraví nebo 

složky životního prostředí. Nesmí být ohrožená recyklace ostatních materiálů. V případě 

že by plast, nebo kovový materiál obsahující nanočástice mohl ohrozit nebo snížit kvalitu 

procesu či výsledného produktu recyklace, pak by do recyklačního procesu vůbec neměl 

vstupovat. [46] 

 Současné právní předpisy týkající se nakládání s odpady nejsou specifikovány 

pro nanomateriály. Existují však limity pro částice v nich obsažených, nebo emise 

vznikající při jejich odstraňování. [45]  

7.1 Spalování nanoodpadů 

 Jedním z možných způsobů nakládání s nanoodpady je jejich spalování. I když 

je literatura o spalování nanomateriálů nedostatečná, vychází z výsledků studií zkoumající 

chování nanomateriálů při vysoké teplotě nebo ve spalovacím prostředí. Předběžné 

výsledky naznačují, že nanometriály mohou katalyzovat vznik vedlejších produktů 

vznikajících při spalování. V závislosti na složení mohou nanomateriály podstoupit 

fyzikální a chemické změny v rámci procesu spalování. Toto může mít negativní dopad 

na životní prostředí. [45] 

 Spalování je klíčovým procesem při nakládání s nanoodpady. Je to technika 

s velkým potencionálem pro kontrolované uvolňování nanomateriálů do životního 

prostředí (PM10 a popílky z filtračních zařízení). Mezi nanoodpady vhodné pro spalování 
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řadíme spotřební výrobky, lékařský a infekční odpad a také čistírenské kaly z čistíren 

odpadních vod. [45] 

 Spalování můžeme na rozdíl od skládkování použít k odstranění vysoce toxických 

organických odpadů, snižujeme tak objem odpadu a případně můžeme využívat část 

energie uvolňované při samotném procesu. Spalovací zařízení spaluje odpady při teplotách 

800-1200°C, čímž vzniká oxidační prostředí, které zajišťuje dokonalé spalování odpadu. 

Existují různé typy spaloven. Volba typu spalovny závisí na typu, množství a 

nebezpečnosti odpadu, který má být zničen. [45] 

 Díky vzniku oxidačního prostředí mluvíme o termickém zneškodňování odpadů, 

při němž je obsah kyslíku v reakčním prostoru stechiometrický nebo vyšší vzhledem 

k obsahu hořlavých látek ve zpracovávaném odpadu. Tyto oxidační procesy je pak možné 

dle teplot v reakčním prostoru rozdělit na: 

 Nízkoteplotní procesy s teplotou reakčního prostoru do 1000°C 

 Vysokoteplotní procesy s teplotou prostoru nad 1000°C [47] 
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8 Vlastní výzkum 

V praktické části bakalářské práce jsem měřila ekotoxicitu popílku ze spalování 

komunálního odpadu v Rakousku. Toxicita byla měřená bakteriálním bioluminiscenčním 

testem za pomocí přístroje LumiSTOX 300. Tento test se běžně používá pro měření akutní 

toxicity různých látek ve vyspělých průmyslových zemích zejména v Německu, 

Švýcarsku, Holandsku, Francii, Kanadě a dalších. [48] 

8.1 Metodika 

Měření probíhalo podle normy ČSN EN ISO 11348-1 (757734) Stanovení 

inhibičního účinku vzorku vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška 

na luminiscenčních bakteriích). Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 

11348-1: 1998. Evropská norma EN ISO 11348-1: 1998 má status české technické normy. 

Popisuje metodu stanovení inhibice luminiscence emitované mořskými bakteriemi Vibrio 

Fischeri. [49] 

Principem testu je změna luminiscence mořských světélkujících bakterií Vibrio 

fischeri vyvolána negativním působením toxického vzorku (popílky).  

Objektivita výsledků je dána přesným odečtem světelné intenzity produkované 

bioluminiscencí. Tento test umožňuje dosahovat rychlého a velkého množství výsledků 

s vysokou kvalitou. [48] 

8.1.1 Vibrio Fischeri 

Bakteriální kmen Vibrio fischeri (testovací organismus) byl získán v lyofilizované 

formě od německé společnosti Dr. Bruno Lange. Bakteriální suspenze potřebná k měření 

byla připravená a kultivována podle výše uvedené normy.  

 

Obrázek 9: Vibrio fischeri Dostupné z: 

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/File:Vibrio_fischeri_1145457864.jpg 
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8.2 Materiál 

Pro studium ekotoxicity nanočástic  jsem získala vzorek popílku ze spalovny 

komunálního odpadu v Rakousku. Ekotoxicita byla sledována na vzorku popílku 

bez úpravy a u jednotlivých zrnitostních tříd (třídění za mokra – separace 

na hydrocyklonu), která byla zabezpečena v laboratořích Institutu hornického inženýrství 

a bezpečnosti. Vzorek byl za mokra vytříděn na tyto zrnitostní třídy: 

1) < 53 mikronů 

2) 40 - 53 mikronů 

3) 28 – 40 mikronů 

4) 18 – 28 mikronů 

5) 13 – 18 mikronů 

6) > 13 mikronů 

Chemické složení bylo stanoveno metodou RTG-fluorescence v laboratořích 

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZUOVA). Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.3 

Vzorku v zrnitostní třídě 18 – 13 µm nebylo dostatek pro chemickou analýzu.  

Z výsledků obsahu rizikových prvků v popílcích vyplývá: 
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Tabulka 3: Výsledky obsahu stopových prvků metodou RTG-fluorescence (mg/kg)  

Prvek Vstup FS ˃ 53 µm 53 - 40 µm 40 -28 µm 28 -18 µm <13 µm 

Hg 32,5 2,5 5,6 11,5 19,9 115 

Ag 17,8 8 9,1 11,9 16,1 88,2 

As 34,3 0,5 1,9 2,3 5,4 10,5 

Bi 46,3 7,8 15 20,8 27,8 134 

Cd 247 64,6 103 144 174 959 

Co 29,5 32,8 24,7 28,7 43,1 121 

Cr 612 383 440 549 922 1820 

Cu 854 628 548 612 703 3270 

Fe 8520 19700 13300 12800 12100 18800 

Mn 548 1060 915 870 822 1330 

Mo 23 21,3 21,6 21,2 22 26,9 

Ni 54,7 79,5 55,3 45,3 61,3 111 

Pb 3200 947 1360 1770 2220 13900 

Sb 730 200 294 397 515 2650 

Se 13,2 0,9 4 5,5 7,6 27,9 

Sn 942 280 380 489 597 3890 

Sr 361 452 490 505 482 409 

V 17,3 40,9 30 10,4 10 30,5 

Z n 15200 5730 8130 10900 13900 62700 

 

Ve vzorcích se nejvíce vyskytovalo železo (Fe), které směrem k nižší zrnitosti klesá, 

avšak ve vzorku č. 5 obsah opět stoupá na hodnotu 18800 mg/kg. Dále se v nich 
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vyskytovalo hodně olova (Pb), kde hodnoty kolísají od 947 mg/kg až do hodnoty 13900 

mg/kg a mědi (Cu). Nejméně pak arzenu (As) v rozmezí 0,5- 10,5 mg/kg a selenu (Se) 

0,9 – 27,9 mg/kg. Nejvyšší hodnoty prvků byly zjištěny ve vzorku č. 6. Obsah rizikových 

prvků (Hg, Cd, Pb) je v nejjemnozrnnější třídě nejvyšší. Při srovnání koncentrace Pb a Zn 

ve vstupním popílku a ve třídě pod 13 µm pro Pb a Zn jsou koncentrace ve třídě 

pod 13 µm více než 4 násobně vyšší. U Hg a Cd je koncentrace ve třídě pod 13 µm 3. 53 

krát až 3.88 krát vyšší.   

 

Obrázek 10: Obsah rtuti v jednotlivých vzorcích 
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Obrázek 11: Obsah arzenu ve vzorcích 

 

 

Obrázek 12: Obsah olova ve vzorcích  
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8.3 Přístroje a pomůcky 

Laboratorní náčiní (kádinky, nálevky, filtrační papír, pipety….) lyofilizované 

bakterie, které musí být uchovávaný v chladu při teplotách -18°C až -20°C, dále pH metr, 

konduktometr a LumiSTOX 300.  

 

Obrázek 13: Luminometr LumiSTOX 300 

8.3.1 LumiSTOX 300 

Schválený integrovaný systém pro stanovení toxicity dle normy ČSN EN ISO 11348 

– 1, 2, 3 luminiscenčními bakteriemi. Samotnou měřící soustavu tvoří luminometr 

LumiSTOX 300 a termoblok (termostat). Přístroj lze také použít pro měření dle dalších 

luminiscenčních metod neuvedených v normě. [50]  

 

8.4 Postup 

Měření bylo provedeno z předem připravených výluhu, které byly připraveny 

poměrem 1:10 (5g vzorku bylo zalito 50ml demineralizované vody). Takto naředěné 

vzorky byly vloženy na třepačku, kde se nechaly 24 hodin třepat, aby se z nich uvolnilo 

vše, co je ve vodě vyloužitelné. Vzorek pro analýzu ekotoxicity byl připraven v souladu 

s požadavky vyhlášky č.294/2005 Sb. „O Nakládání s odpady“ v pozdějším znění. 

Po odfiltrování byla změřená u vzorků vodivost a pH u každého vzorku třikrát. Hodnoty 

byly zprůměrovány a zaznamenány do tabulky (viz. tab. 4) 
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Obrázek 14: Filtrace výluhu 

Luminiscenční test byl proveden na přístroji LumiSTOX 300 s použitím 

bakteriálního kmene Vibrio fischeri, který se vyznačuje emisí světla. Bakterie se začnou 

rozmnožovat hned po rozmrazení či redehydrataci v případě sušených bakterií, tudíž 

je můžeme ihned použít ke zkoušce. Připravené bakterie se vloží do termobloku přístroje, 

kde se nechají 15 minut temperovat. Termoblok přístroje musí být nastaven na teplotu 

15°C ± 1°C.  Jako první byla zaměřená počáteční hodnota luminiscence bakterií, poté 

byl přidán vzorek námi testované látky s 2% referenčním roztokem NaCl (20g chloridu 

sodného v 1000ml destilované vody), který navodil přirozené prostředí pro zachování 

životních funkcí bakterií. Stejně jako bakterie musí být i roztok temperován 15minut 

v termobloku. Po uplynutí 30 minut (expoziční doba) byla znova měřená hodnota 

luminiscence. Výsledné hodnoty jsou zaznamenány v tabulce. (viz. tab. 5) 

Měření se provádí v sérii zkušebních kyvet, které obsahují různá ředění vzorku. 

Jednotlivá ředění se poté proměřují zpravidla po 5,10 a 30 minutách. V našem případě 

po 30.  

Výsledky testu se považují za platné, pokud dosahuje hodnota korekčního faktoru 

po 30 minutové expozici hodnot 0,6 – 1,8.  
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8.5 Výsledky 

Tabulka 4: Naměřené hodnoty pH a vodivost ve vodném výluhu 

Vzorek pH Vodivost [µS/cm] 

1 (5g; > 53 µm) 10,09 1417 

2 (2g; 53 – 40 µm) 9,71 1585 

3 (4g; 40 – 28 µm) 10,61 1833 

4 (2,3g; 28 – 18 µm) 10,55 2120 

5 (3g; <13 µm) 9,09 790 

Tabulka 5: Stanovení inhibičního účinku vodného výluhu na luminiscenční bakterie 

Měření 

č. 

Označení vzorku a rozpětí zrnitostní třídy  

(53 - <13 µm) 

I0 ICT IT30 H30[%] 

1 1. (> 53 µm) 768,40 703,860 430,20 38,88 

2 2. (53 - 40 µm) 836,80 766,515 415,70 45,77 

3 3. (40 - 28 µm) 934,10 855,642 509,60 40,44 

4 4. (28 - 18 µm) 942,90 863,703 583,20 32,48 

5 5. (< 13 µm) 1002,00 917,839 615,40 32,95 

Vysvětlivky:  

fkt……. korekční faktor = 0,9160 

INaCl .... intenzita NaCl = 833,20 

I0 …… intenzita luminiscence zkušební suspenze 

ICT ….. intenzita luminiscenčního kontrolního vzorku korigována faktorem fkt 

IT30 ….. intenzita luminiscence měřeného vzorku po čase 30 minut 

H …… inhibiční účinek změřeného vzorku po expozici (T) 30 minu  
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Výsledky ekotoxicity u popílku bez roztřídění je uvedeno v tabulce č. 6. Pro kontrolu, bylo 

každé stanovení provedeno 2x. Vyhláška č.294/2002 Sb. o nakládání s odpady umožňuje při 

měření ekotoxicity úpravu vzorků pH (v případě, že vzorek obsahuje alkalickou složku ze 

stabilizace CaO nebo Ca (OH)2).  V tomto případě, byly před měření inhibice Vibrio fischeri požita 

úprava pH.  

 

Tabulka 6: Stanovení inhibičního popílku na luminiscenční bakterie  

Měření 

č. 

Název vzorku I0 ICT IT30 H30 

[%] 

pH Vodivost 

(mS/cm) 

1 Vstup – FS 2013 

uwetcilt 

557,40 459,852 0,21 99,96 12,34 49,3 

2 Vstup – FS 2013 

uwetcilt 

554,10 467,070 0,13 99,97 - - 

3 Upravené pH 7,55 560,40 472,381 278,90 40,96 7,55 43,9 

4 Upravené pH 7,55 600,40 506,098 272,70 46,12 - - 

Vysvětlivky:  

Fkt …………….. korekční faktor (0,8429)  

I0 ……………… intenzita luminiscence zkušební suspenze 

ICT …………….. intenzita luminiscence kontr. Vzorku korigovaná faktorem Fkt 

IT ……………… intenzita luminiscence měřeného vzorku po čase 30 minut 

H ………………. Inhibiční účinek změřeného vzorku po expozici (T) 30 minut 

Vstupní popílek byl velmi alkalický, takže inhibice byla maximální. Hodnoty pH, 

které jsem naměřila po roztřídění popílku do jednotlivých zrnitostních tříd, se pohybovaly 

kolem 10,5, takže pH ve vstupním popílku bylo vyšší (12,34).  Inhibice sledovaná na 

Vibrio fischeri ve vzorku s upraveným pH byla poloviční ve srovnání s neupraveným 

vzorkem.  
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9  Diskuze a závěr 

Teoretická část byla pojata jako literární rešerše a jejím cílem bylo získat informace 

z odborné literatury o současném stavu v oblasti nanoodpadů, především o jejich 

klasifikaci a možnostech jejich možného vrácení do oběhu jako sekundární materiály, 

jejich stabilizaci či bezpečné nakládání s nimi. Nanoodpady jsou považovány 

za problémové odpady, některé země je považují za odpady nebezpečné. Současný 

legislativní stav je téměř opomíjí. Vědecká komunita a legislativní nařízení jsou na samém 

počátku této problematiky napříč tomu, že se s nanoodpady setkáváme každodenně 

v běžném životě a díky tomuto trendu narůstá i množství odpadů. Doposud není 

k dispozici dostatečné množství odborné literatury, která by jednoznačně definovala jejich 

vlastnosti. Musee et. al. 2011 se pokusil sestavit klasifikaci zahrnující nejběžnější typy 

nanoodpadů, jakými jsou potraviny a nápoje, části automobilů, opalovací krémy 

a podobně. Z této klasifikace vyplývá, že ne všechny materiály obsahující nanočástice jsou 

látky pro lidský život či životní prostředí nebezpečnými, tudíž se mohou ukládat 

na skládkách nebo sběrných dvorech vybavených speciálními úložnými nádobami. 

Vyskytují se zde však i látky klasifikované třídou nebezpečnosti V., která představuje 

největší riziko. Do třídy nebezpečnosti č. V spadají fullereny, což jsou syntetické molekuly 

nanočástic. Tato klasifikace může posloužit jako základ pro podrobnější a jednotnou 

klasifikaci nanoodpadů v rámci Evropské unie či pro všechny vyspělé části Světa. Podle 

mého názoru by tato klasifikace s doplněním dalších látek mohla být zahrnutá do katalogu 

odpadu klasifikující odpady platného v České republice. Díky svým specifickým 

vlastnostem a různému riziku narušení životního prostředí vyžaduje každý druh odpadu 

specifické nakládání. V České republice je platný zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a 

změně některých dalších zákonů, který tento druh odpadu opomíjí. Nejschůdnějším 

řešením nakládání s nanoodpady je jejich spalování, v současném odpadovém hospodářství 

se jeví jako klíčový proces s velkým potenciálem, jelikož většina nanoodpadů je pro 

spalování vhodná, avšak i zde se setkáváme s nedostatečným množstvím odborné 

literatury. Spalováním se zbavujeme většiny toxických materiálů, jejichž uniku nelze 100% 

zabránit v případě ukládání odpadu na skládky. 

Druhá část mé bakalářské práce zahrnuje vlastní výzkum zabývající se ekotoxickou 

popílku ze spalovny odpadu v Rakousku. Měření probíhalo v laboratořích ZUOVA 
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a spočívalo ve stanovení inhibice luminiscence emitované mořskými bakteriemi Vibrio 

fischeri. K dispozici jsem měla 6 vzorků, které byly rozseparovány do zrnitostních tříd (53 

– 13 >mikronů), a poté z nich byly připraveny výluhy. Jeden vzorek z měření vypadl, 

jelikož nebylo možné z něj připravit výluh. Neměl dostatečnou hmotnost. Chemické 

složení popílku bylo stanoveno metodou RTG-fluorescence. Inhibice byla měřená 

na přístroji LumiSTOX 300 V nejjemnozrnnější třídě byla měřením prokázána nejvyšší 

koncentrace rizikových prvků (cca 4 násobně vyšší než ve vstupním popílku). Tento nárůst 

však nebyl podporován inhibicí u Vibrio fischeri, která byla na vzorcích s upraveným pH 

vodného výluhu 42,5% a u vzorku v zrnitostní třídě pod 13µm byla naměřená koncentrace 

33%. Z výsledku měření tedy vyplývá, že rizikové prvky jsou dostatečně stabilizovány 

a nejsou schopny se uvolňovat do vodného prostředí, aby ovlivnily jejich koncentraci 

ve vodném výluhu a tím i inhibici u bakterií Vibrio fischeri. Měřením bylo dokázáno, 

že „optimální podmínky“ při stabilizaci odpadů s obsahem nanočástic mohou významně 

snížit negativní dopad těchto látek na životní prostředí. 
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