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Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo rešeršně zhodnotit vyuţití nanotechnologií pro ochranu 

ţivotního prostředí. Práce se sestává z literární rešerše vyuţití nanočástic nulamocného 

ţeleza pro redukci kontaminantů v podzemních vodách, a také vyuţití nanokatalytických 

konvertorů pro automobilový průmysl. 
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Annotation 

Main aim of the bachelor work was to evaluate the applications of nanotechnology for 

environmental protection. The work is concist of literature review of use valent iron 

nanoparticles for the reduction of contaminants in groundwater, and the use of 

nanocatalytic converters for the car industry. 

 

Keywords: nanotechnology, nanoparticles Fe
0
, nanocatalyst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah: 

 

1 Úvod ............................................................................................................................... 1 

2 Nanotechnologie - obecný přehled ................................................................................ 2 

2.1 Nanotechnologie .................................................................................................... 2 

2.1.1 Definice nanotechnologie a nanovědy ........................................................... 2 

2.1.2 Charakterizace nanotechnologie .................................................................... 3 

2.1.3 Historie nanotechnologie ............................................................................... 3 

2.1.4 Nanotechnologie a současnost ....................................................................... 4 

2.2 Nanomateriály ........................................................................................................ 5 

2.2.1 Nanomateriály a příroda ................................................................................ 5 

2.2.2 Nanomateriály a technologie ......................................................................... 7 

2.2.3 Nanomateriály a jejich budoucnost ................................................................ 9 

2.3 Vybraná legislativa vztahující se k nanotechologiím ............................................ 9 

3 Moţnosti nanotechnologií v ochraně ovzduší a vod .................................................... 12 

3.1 Metoda sanace podzemních vod nanočásticemi Fe0 aplikací in situ ................... 12 

3.1.1 Historie nZVI ............................................................................................... 14 

3.1.2 Vlastnosti nZVI ............................................................................................ 16 

3.1.2.1 Fyzikální vlastnosti ...................................................................................... 17 

3.1.2.2 Chemické vlastnosti ..................................................................................... 19 

3.1.3 Metody výroby nZVI ................................................................................... 20 

3.1.4 Vyuţití  nanočástic kovů .............................................................................. 23  

3.1.5 Interakce nanoţeleza s vybranými polutanty ............................................... 25 

3.1.6 Způsoby aplikace nanoţeleza ...................................................................... 27 

3.1.7 Finanční náklady nZVI ................................................................................ 29 

3.1.8 Laboratorní experiment s odstraněním prvků polutantů .............................. 30 

3.1.9 Čistička vyuţívající nanočástic Fe0  pro sanaci podzemních vod ............... 32 

3.1.10 nZVI - Situace ve světě ................................................................................ 34 

4 Nanotechnologie v dopravě ......................................................................................... 38 

4.1.1 Nanotechnologie a nanomateriály pro automobilovou dopravu .................. 40 

4.1.2 Nanostrukturované katalytické konvertory .................................................. 42 

4.1.3 Nové nanokatalyzátory pro automobilovou dopravu ................................... 43 



5 Diskuze ........................................................................................................................ 46 

6 Závěr ............................................................................................................................ 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veronika Fírková: Vyuţití nanotechnologií pro ochranu ţivotního prostředí 

 

2010/2011 Stránka 1 

 

1 Úvod 

V souladu se zadáním bakalářské práce jsem se zaměřila na vyuţití nanotechnologií 

pro ochranu ţivotního prostředí, a to zejména v oblasti ovzduší a vod.                       

Existuje celá řada technologií, které se zabývají řešením zlepšení a ochrany kvality vod a 

ovzduší. Z těchto několika jsem se rozhodla získat přehled o čištění odpadních vod 

nulavalentními nanočásticemi ţeleza (Fe
0
), označovány také jako nZVI (ang. Nano Zero 

Valent Iron), které se v poslední době stávají více a více diskutovaným účinným řešením 

pro čištění podzemních vod, a také vyuţitím nanokatalytických konvektorů 

pro automobilový průmysl.  

Doprava je jedním z důleţitých faktorů ovlivňujících čistotu ţivotního prostředí 

produkcí škodlivých látek zejména ze spalovacích motorů. S neustále kaţdoroční rostoucí 

poptávkou po automobilech je úzce spojena otázka směřující k ekologickým aspektům. 

Z tohoto důvodu, vědci a inţenýři pracují na vývoji nových materiálů a technologií, které 

by co nejúčinnějším způsobem omezily produkci škodlivin. To vše má ovšem i své stinné 

stránky, a tou je například finanční náročnost.  

Kontaminace podzemních vod je váţným problémem pro současnost i budoucnost 

nejen v České Republice, ale i v zahraničí. I přes více neţ 15 let trvající systematické 

sanační práce v České Republice se ukazuje, ţe stále existují typy a podmínky znečištění, 

které nelze doposud rozpracovanými a prakticky pouţívanými sanačními metodami 

odstranit. Proto vyvolávají značný odborný i praktický zájem všechny výsledky, které jsou 

zaměřeny na rozpracování nových metod sniţování rizika ekologických zátěţí. Vývoj nové 

technologie čističky odpadních vod přináší velký pokrok v oblasti čištění odpadních vod. 

Představuje moderní zařízení poháněné nanočásticemi ţeleza, díky nimţ je moţné z vody 

odstranit i takové toxické látky, které se dosud ţádnými metodami nedařilo odbourat. Její 

vývoj trval zhruba pět let a testují ho vědci na olomoucké Univerzitě Palackého (UP). Na 

projektu se podíleli ve Vědeckotechnickém parku (VTP UP) dva výzkumné týmy vedené 

Radkem Zbořilem z Centra výzkumu nanomateriálů UP a Olegem Lysytchukem ze 

společnosti H+A Eco CZ.  

Ve spolupráci zejména s Ing. Janem Slunským ze společnosti NANO IRON, s.r.o., 

s Prof. Radkem Zbořilem, Ph.D. z centra výzkumu nanomateriálů univerzity Palackého 

v Olomouci, a také s Doc. Dr. Ing. Miroslavem Černíkem, CSc. z Ústavu pro 
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nanomateriály, pokročilé technologie a inovace na Technické univerzitě v Liberci jsem 

získala mnoho informací týkající se tématiky čištění odpadních vod nanočásticemi Fe
0
 [1].  

2 Nanotechnologie - obecný přehled 

2.1 Nanotechnologie     

2.1.1 Definice nanotechnologie a nanovědy 

Je důleţité definovat tuto interdisciplinární oblast vědy a techniky a oddělit ji od 

klasických vědeckých a technologických oborů. Slova s předponou nano- se pouţívají 

například u nanomateriálů, nanomedicíny, nanobiotechnologie, nanoelektroniky a mnoho 

dalších, ale také u nanochemie a nanofyziky. Mnoho autorů, instituce a podniky 

nepouţívají předponu nano- při pojmenovávání jejich práce v oblasti nanometrů. Tímto se 

identifikace jejich činnosti stávají obtíţnějšími a mohou vést ke zkresleným údajům 

popisujícím rozvoj a vyuţití nanotechnologií [2].  

Existují více či méně podobné definice nanovědy. Nanověda je studium jevů a 

manipulace s materiály na atomové, molekulární a makromolekulární úrovni, kde se 

vlastnosti výrazně liší od vlastností ve větší velikosti měřítka. 

Pro nanotechnologie existuje mnoho definic, ale v podstatě lze říci, ţe 

nanotechnologie představují přenesení nanovědy do konkrétních výrobků. Americká 

Agentura Ochrany ţivotního prostředí (ang. United States Environmental Protection 

Agency - EPA) pouţívá definici vyvinutou Národní Nanotechnologickou Iniciativou (ang. 

The National Nanotechnology Initiative - NNI) ve spolupráci s americkým vládním 

výzkumem a vývojem (R&D). Hlavní myšlenkou NNI je, aby nanotechnologie byly 

definovány jako výzkum a vývoj technologií na atomové, molekulární nebo 

makromolekulární úrovni (v rozsahu 1-100 nanometrů (µm)) v kaţdém směru; ale také 

vytváření a pouţívání struktur, zařízení a systémů, které mají nové vlastnosti a funkce 

v důsledku jejich malé velikosti [3,4].  
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2.1.2 Charakterizace nanotechnologie 

Původ slova nanotechnologie pochází ze slova “nanos“ -  řeckého slova  v  překladu 

znamenající trpaslík. Jedná se o technologie, které pracují s atomy v řádech miliardtin 

metru. Jeden nanometr je definován jako jedna miliardtina metru, právě tato předpona 

nano- označuje jednu miliardtinu. Pro lepší představu lze říci, ţe nanometr je okolo 

1/80,000 průměru lidského vlasu. V této velikosti se atomy a molekuly chovají odlišně a 

poskytují škálu překvapivých a zajímavých vyuţití. 

Nanotechnologie je moţné definovat v souvislosti s návrhy, charakterizací, 

produkcí a aplikací struktur, zařízení, systémů; a kontrolovaného utváření tvarů a velikostí 

ve stupnici nanometrů. Jako umění a věda týkající se manipulace s hmotami v atomárním 

nebo molekulárním rozsahu slibuje mimo jiné významný inovativní pokrok 

v technologiích pro ochranu ţivotního prostředí. Jedná se o vědu, která je vyuţívaná celou 

řadou oblastí, od ţivotního prostředí, přes zdravotní péči aţ po stovky komerčních 

produktů [2,3,5,6].   

 

2.1.3 Historie nanotechnologie 

Věda, která je základem nanotechnologie, má kořeny aţ v dávných dobách                      

19. století, přestoţe je často povaţována za produkt druhé poloviny dvacátého století. 

Historie nanotechnologie je obecně spojena s začátkem prosince roku 1959, kdy 

americký fyzik Richard Phillips Feynman na zasedání Americké fyzikální společnosti 

v Kalifornské Instituci Nanotechnologií přednesl projev s názvem “Tam je spousta 

místnosti na dně (ang. There's Plenty of Room at the Bottom)“, během kterého popsal 

potenciál nanotechnologie a poukázal na nevyuţitý potenciál nanomateriálů. Feynman 

tvrdil, ţe by mělo být moţné stavět stroje dostatečně malé na výrobu předmětů s atomovou 

přesností. Doslova lze citovat: “Všechny informace, které má člověk pečlivě nahromaděné 

ze všech knih na světě, mohou být psány v kostce materiálu jeden aţ dvě setiny palce 

širokého, o velikosti nejmenšího kusu prachu viditelného pro lidské oko“[3,4]. 

Nanočástice, úzce spojeny s nanotechnologiemi, vznikly jiţ dávno. V roce 1449 si 

Vlámský sklář John Utynam nechal v Anglii patentovat barevné sklo s nanočásticemi zlata, 
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Švýcarský lékař a chemik von Hohenheim pouţíval zlaté nanočástice k léčbě v 16. století, 

a v 19. století byly běţně chemicky připravovány nanočástice hydroxidu ţelezitého [7]. 

 

2.1.4 Nanotechnologie a současnost 

V současné době se hodně úsilí věnuje předvídání vize, ve které by nanotechnologie 

hrály roli v moderní společnosti a navrhovaly účinné nanotechnologické inovace.  

Nanotechnologie jsou jiţ v mnoha objektech kaţdodenního ţivota okolo nás, ale to je 

pouze začátek. Její pokrok stále roste a to umoţňuje překonat omezení v mnoha 

existujících technologiích, tím pádem má potenciál stát se součástí kaţdého odvětví [3,6].  

Budoucnost nanotechnologií má velký potenciál, který povede ke změně společnosti 

stejným způsobem jako průmyslová revoluce, coţ samozřejmě bude mít vliv na kaţdého 

z nás. Národní vědecký ústav předpovídá, ţe v roce 2015 bude pro vývoj nanotechnologie 

uvolněn 1 bilion USD (Americký dolar). V Asii, Evropě a Severní Americe státní rozpočty 

ročně uvolní téměř 5 miliard USD pro výzkum a vývoj. Společností 

zabývajících se nanotechnologií je v současnosti kolem 1 200 [5]. 

V praxi má více co do činění s vyšetřováním nových vlastností, které se projevují v 

této velikosti měřítka, a schopnosti manipulovat a uměle konstruovat struktury v tomto 

měřítku. Experimenty a počítačové simulace byly jiţ po celá desetiletí zaměřeny na velmi 

malá měřítka, avšak pokroky ve vysoké rychlosti a vysoké úloţné kapacitě počítače, jakoţ 

i přesné nástroje pro měření a manipulaci v řádu nanometrů, urychlily vývoj nanostruktur a 

jejich zařízení do reality [5,6]. 

Co se týče společnosti a ţivotní prostředí, energie z obnovitelných zdrojů se stane 

normou. Například solární články na základě kvantových teček mohou být účinné aţ 

z 85%; vítr, vlny a geotermální energie budou vyuţívány efektivněji s pouţitím nových 

materiálů a skladovány nebo dodány účinněji prostřednictvím záloh v bateriích a 

vodíkových palivových článcích. Nové senzorové systémy dovolují monitorovat účinky na 

ţivotní prostředí a přijmout okamţitá opatření, coţ je mnohem přijatelnější neţ čekat na 

důsledky. Nanotechnologie nám také pomáhá vyčistit stávající znečištění a lépe vyuţít 

zdroje, které máme k dispozici. 
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2.2 Nanomateriály 

2.2.1  Nanomateriály a příroda 

V přírodě většina základních ţivotních procesů probíhá v nanorozměrech uţ od 

pradávna. Základními stavebními prvky přírody jsou atomy a molekuly, mnoho 

biologických materiálů lze tedy klasifikovat jako nanočástice. Molekula je seskupení 

jednoho nebo více atomů, které jsou vzájemně propojeny interakcemi po dostatečně 

dlouhou dobu, takţe mohou být pozorovány jako existující objekty. Kaţdý materiál můţe 

být popsán v řádu nanometrů, ale pod pojmem nanomateriály jsou chápany materiály, které 

jsou významné v důsledku své přirozené nanostruktury. Přírodní nanomateriály definujeme 

jako materiály, které se vyskytují v přírodním prostředí, bez umělých úprav nebo 

zpracování [3,8,9].  

Bakterie se svou velikostí 1-10 μm patří do mezoskopické oblasti rozměrové škály, 

zatímco viry s rozměry 10-200 µm patří do horní části velikosti nanočástic. Stavebními 

bloky proteinů je 20 aminokyselin a kaţdá má rozměr kolem 0,6 µm, z toho v přírodě se 

vyskytuje více neţ 100 aminokyselin. Při vytváření proteinu jsou tyto aminokyseliny 

navzájem spojeny pomocí silných chemických peptidových vazeb a tvoří dlouhé řetězce, 

které jsou nazývány polypeptidy. Ty obsahující stovky aţ tisíce aminokyselin, proto 

můţeme říci, ţe odpovídají nanodrátkům (Obr.1). Polypeptidové nanodrátky jsou 

zkrucovány a stáčeny, aby se stlačily do relativně malého objemu, který odpovídá 

polypeptidové nanočástici v průměru s rozsahem 4-50 µm. Proto je bílkovina nanočásticí, 

která se skládá ze stlačeného polypeptidového nanodrátku [8,10]. 
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Obrázek č.1  Peptidový nanodrátek [58] 

 

 

Deoxyribonukleová kyselina (DNA), tvořící genetický materiál má rovněţ strukturu 

zhuštěného nanodrátku (Obr.2). Jejími staveními bloky jsou čtyři nukleotidní molekuly, 

které jsou spojeny k sobě v dlouhém dvojšroubovitém nanodrátku, aby vytvořily 

chromozomy. Molekulu DNA tedy tvoří dva nanodrátky, které jsou obtočeny jeden kolem 

druhého v útvaru o průměru cca 2 µm, který se opakuje kaţdých 3,4 µm. Tento dlouhý, do 

dvojité šroubovice spletený nanodrátek rovněţ prochází systematickým kroucením a 

stáčením, aby se DNA vešla do chromozomu asi 6 μm dlouhého a 1,4 μm širokého 

[8,9,10].  
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Obrázek č.2  Struktura DNA [59] 

 

2.2.2 Nanomateriály a technologie  

Výzkum nových materiálů a nanomateriálů představuje nesmírný přínos pro oblast 

zlepšení ţivotního prostředí a v České Republice je rozvoj a výzkum těchto materiálů 

finančně podporován. 

Nanotechnologie zahrnují výrobu rozmanitého spektra nanomateriálů, pod které 

spadají nanoobjekty a nanočástice. Nanomateriály mají jeden rozměr (1D) menší neţ 100 

µm, nanoobjekty mají dva rozměry (2D) menší neţ 100 µm (například uhlíkové 

nanotrubice (Obr.3)) a nanočástice jsou definovány jako částice se třemi rozměry (3D) 

menšími neţ 100 µm. Vzhledem k jejich malé velikosti vykazují nanočástice relativní 

plochy, které jsou větší neţ u konvenčních forem. Kromě toho, ţe malá velikost má často 

za následek vyšší reaktivitu a změnu povrchových vlastností, které lze vyuţít u různých 

spotřebitelských výrobků (jako jsou barvy, kosmetika, léky, potraviny a opalovací krémy), 
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stejně jako u aplikací, které přímo uvolňují nanočástice za účelem sanace znečištěného 

prostředí [3,11].  

Nanomateriály jsou známé taky pod tzv. novými materiály. Tímto pojmem jsou 

myšleny kvantové tečky, karbonové nanotrubice a fullereny, které mají uplatnění v mnoha 

různých sektorech. Kvantové tečky mohou být pouţity v solárních článcích, ale také v 

optoelektronice a jako zobrazovací agendy v lékařské diagnostice. Karbonové nanotrubice 

mohou být pouţity v displejích, jako elektronické konektory, posilovací materiál anebo 

například pro polymerní kompozity. 

Co se týče výčtu nanomateriálů, je jich nespočet. Jsou uvedeny takto: nanopráškové 

materiály, nanočástice, kvantové tečky, nanovlákna, kompozitní materiály obsahující 

nanočástice, materiály s uhlíkovými nanotrubičkami nebo fullereny, tenké vrstvy nebo    

tzv. nanovrstvy a nanopovlaky, nanostrukturní kovy a slitiny, nanokeramika, polymerní 

nanokompozity a polymerní nanomateriály [2,5]. 

 

 

 

Obrázek č.3  Multi elektrodové pole zaloţeno na nanotrubičkách [60] 
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2.2.3 Nanomateriály a jejich budoucnost 

Ve vědecké literatuře probíhají diskuze zaměřené na problematiku nanomateriálů 

v souvislosti s poţadavky na posouzení nebezpečnosti. Diskuze jsou zaměřeny na klíčové 

ideály nebo podstatné charakteristiky informací poţadovaných pro účely identifikace 

nebezpečí. Vzhledem k rychlému rozvoji nanotechnologie a rostoucí škále nanomateriálů v 

rámci výroby a vývoje je nutné, aby byl řešen jejich účinek na lidské zdraví a ţivotní 

prostředí. Jakékoliv potenciální škodlivé účinky je nutné vyhodnotit, aby došlo 

k pochopení dopadů na ţivotní prostředí a lidské zdraví. Taková práce vyţaduje propojení 

fyzikálně-chemických vlastností nanočástic a jejich biologického chování, bohuţel však 

v oblasti fyzikálně-chemické charakteristiky nanomateriálů není dosud příliš vědeckých 

poznatků.  

Pro posouzení rizik látek uvolňovaných do ţivotního prostředí je k dispozici mnoho 

standardizovaných postupů, ale tyto postupy byly vyvinuty převáţně pro standardní 

chemické látky a nejsou vţdy vhodné pro nanomateriály. Takto zjišťované skutečnosti by 

mohly vést k zavádějícím účinkům. Kromě toho, chování a osud nanomateriálů v ţivotním 

prostředí jsou většinou neznámé a je obtíţné je posoudit, vzhledem k mnoha 

komplikujícím faktorům, jako jsou například heterogenní systémy, kdy je obtíţné rozlišit 

nanomateriály od částic přirozeně se vyskytujících. I přesto, ţe jsou bohaté znalosti o 

koloidech a dalších přírodních materiálech v nanoměřítku, je nutné předloţení dalších 

studií k hodnocení rizik a řízení přístupů k vytvářeným nanomateriálům [3,11]. 

 

2.3 Vybraná legislativa vztahující se k nanotechologiím 

Nanotechnologie jsou vyvíjeny a uváděny na trh čím dál častěji, to pochopitelně 

souvisí s rozvojem výzkumu, přípravy a výroby nanočástic a dalších nanomateriálů. Hodně 

legislativních zákonů, které by měly mít významný vliv pro rozvoj nanotechnologií jsou 

stále v jednání.  

Přátelé Země (ang. Friends of the Earth - FoE) je mezinárodní síť 

environmentálních organizací v 76 zemích 5 kontinentů zahrnující okolo dvou milionů 

členů. Přátelé Země Evropy veřejně oznamují, ţe současný evropský regulační rámec 
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neposkytuje dostatečný dohled na výrobu a pouţití nanomateriálů. Soustředí se na jasné 

definice zahrnující informace vlastností nanotechnologií a nanomateriálů [12,13]. 

Workshop na téma “Nanotechnologie pro ţivotní prostředí – Sanace“ byl svolán ve 

Společném výzkumném centru v Ispře v Itálii v roce 2007. Tento workshop přivedl přední 

vědce dohromady z celé Evropské Unie, kteří předloţili své práce pro nápravu ţivotního 

prostředí a diskutovali o tématech, jako například nejúčinnější nanotechnologie pro 

zabránění znečištění nebo čištění; spolehlivost a blízkost trhu k sanačním technikám 

zaloţených na nanotechnologiích; další výzkum potřebný k vyuţití plného potenciálu 

nanotechnologií pro sanaci a nejperspektivnější oblasti ţivotního prostředí 

nanotechnologií. Zpráva z roku 2007 od ministerstva Spojeného království pro ţivotní 

prostředí, výţivu a záleţitosti venkova (ang. Department for Environment, Food and Rural 

Affairs -  DEFRA) s názvem “Nanotechnologie prospěšná pro ţivotní prostředí: Bariéry a 

příleţitosti“, obsahuje přehled oblastí, kde nanotechnologie mají příznivější dopad na 

ţivotní prostředí neţ současná technologie, a také překáţek, které brání přijetí 

nanotechnologií [4,14]. Královská společnost Velké Británie (ang. UK Royal Society) je 

společenstvo vědců fungující na celém světě, které se soustředí na budoucnost vědy ve 

Velké Británii a je nejstarší vědeckou akademií v nepřetrţité existenci. Doporučuje, aby 

byly chemické látky ve formě nanočástic nebo nanotrubiček povaţovány za nové látky 

podle nařízení REACH, jedné z nejdůleţitějších legislativ, kterou se kdy instituce Evropské 

unie zabývaly. Jedná se o nařízení Evropského společenství o chemických látkách a jejich 

bezpečném pouţívání (ES 1907/2006) a poţadavky stanovené nařízením REACH jsou 

uplatňovány od roku 2008. Cílem REACH je zlepšit ochranu lidského zdraví a ţivotního 

prostředí prostřednictvím lepší a včasnější identifikace podstatných vlastností chemických 

látek, a také zvýšit inovace a konkurenceschopnost chemického průmyslu v Evropské Unii 

[15,16]. V Kanadské vládě, Peter Julian, poslanec a člen Nové demokratické strany 

Kanady, představil zákon označovaný Bill C-494, který by mohl ovlivnit regulaci 

nanotechnologií v Kanadě. Navrhl, ţe se bude provádět výzkum nebo studie týkající se 

nanotechnologií, včetně nanomateriálů, nanočástic a zdrojů nanomateriálů, jejich vlivu na 

lidské zdraví a ţivotní prostředí, a také jak rozvíjet a aplikovat posouzení rizik a zkoušky a 

jak rozvíjet metody prevence a zmírňování rizik [17,18]. Podobně, Dánská rada navrhuje 

zařadit nanočástice odděleně podle klasifikace chemických vlastností CAS (ang. Chemical 

Abstracts Service) v případech, kdy vykazují zvláštní vlastnosti v důsledku nanometrů. 
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Studie zahrnují také současný stav vědeckého poznání a pochopení nebezpečí a rizik 

vyplývající z expozice nanomateriálů; jednotky dávky, které mohou být pouţity v 

nebezpečí a hodnocení expozice; spolehlivé a validované metody pro měření a 

charakterizaci, které lze pouţít při sledování potenciální expozice nanomateriálů, a 

samozřejmě potenciální dopad nanomateriálů na lidské zdraví a ţivotní prostředí [19,20]. 

Další z organizací zabývající se ochranou ţivotního prostředí je National 

Environmental Policy Act (NEPA) zvaţující environmentální dopady navrhovaných akcí a 

rozumné alternativy k těmto akcím. EPA hodnotí a komentuje Prohlášení o vlivu na ţivotní 

prostředí (ang. Environmental Impact Statement - EIS) připravené federálními agenturami, 

spravuje národní systém evidence pro všechny EIS a zajišťuje, aby bylo vlastní jednání v 

souladu s NEPA [21]. Zachování zdrojů a zotavovací akt (ang. The Resource Conservation 

and Recovery Act - RCRA) slouţí EPĚ jako orgán pro kontrolu nebezpečných odpadů a 

poskytuje informace týkající se od jejich výroby aţ po jejich zneškodnění; a zákon o 

kontrole toxických látek (ang. The Toxic Substances Control Act - TSCA) poskytuje EPĚ 

pravomoc vytvářet právní rámec pro shromaţďování údajů o chemických látkách s cílem 

zhodnotit, posoudit, zmírnit a kontrolovat rizika, které mohou být spojené s jejich výrobou, 

zpracováním a vyuţitím [3,22]. 
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3 Možnosti nanotechnologií v ochraně ovzduší a vod 

3.1 Metoda sanace podzemních vod nanočásticemi Fe
0 
aplikací in situ  

K dispozici je řada sanačních technologií pro podzemní vody, ale v závislosti na 

cílovém znečištění a hydrogeologických podmínkách nejsou všechny metody stejně 

účinné. Na trhu je několik technologií pro řešení těkavých organických látek, ty jsou ale 

jen velmi málo efektivní. Místa znečištěná chlorovanými uhlovodíky, které pronikají pod 

povrch a rozpouštějí se v podzemních vodách, je obtíţné řešit, protoţe chlorované 

uhlovodíky jsou hydrofobní a perzistentní.  

Jedna z nejpouţívanějších oblastí vyuţívání nanotechnologie k přímé léčbě 

znečištěné vody je náprava sanací. Pro objasnění lze říci, ţe sanace je přijetí určitých 

opatření vedoucích k nápravě škod způsobených lidskou činností.  

Vyuţití nulamocných nanočástic ţeleza pro in situ redukci kontaminantů řadíme mezi 

reduktivní abiotické sanační metody, zaloţené na adsorpčně reakčním mechanismu. Tyto 

ţelezné nanočástice jsou více efektivní neţ běţné konvenční technologie při čištění 

toxických sloučenin jako PCB  (polychlorované bifenyly),  TCE (trichlorethylen), iontů 

těţkých kovů a arzénu [10,23]. In situ technologie představuje  proces, ke kterému dochází 

v původním místě, tedy v místě kontaminace. V rámci této technologie bylo v poslední 

době představeno několik metod, mezi které patří například tepelné ošetření (elektrický 

odpor topení (ERH), výroba páry injekce a extrakce (SEE), vodivé topení a nitrifikace 

(ISV)); chemická oxidace (ISCO), která sniţuje koncentrace těkavých sloţek s vyuţitím 

injekce chemického oxidantu do podpovrchových vrstev za účelem odstranění nebo změny 

kontaminujících látek na méně škodlivé chemické látky; chemická redukce (zde patří 

nZVI); a bioremediace, představující technologii, která podporuje růst a reprodukci 

původních mikroorganismů ke zvýšení biologického rozkladu organických sloţek 

v kontaminované půdní podzemní vodě [24,25].  

Metoda propustné reaktivní bariéry (ang. Permeable Reactive Barrier Technology - PRB) 

byla představena jako vůbec první metoda vyuţívající granulovaného Fe
0
 [26,27]. 

Ţádná z těchto technologií není univerzálně pouţitelná, v závislosti na vlastnostech 

prostředí a kontaminujících látkách musí být vybrána nejúčinnější metoda. Výhody a 

nevýhody vybraných metod jsou uvedeny v následující tabulce (Tab.1) [29]. 
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Tabulka č.1  Srovnání čtyř in situ metod  nZVI, konvenční PRB, tepelné a chemické                                                        

                     oxidace [29] 

 

 nZVI 

(nanočástice 

nulvalentního 

železa) 

PRB (metoda 

propustné 

reaktivní 

bariéry) 

Tepelná 

oxidace 

Chemická 

oxidace 

 

Materiál 

 

nanoţelezo 

 

granulované 

ţelezo 

 

pára / teplo 

 

oxidační činidlo 

 

Reaktivita 

materiálu 

 

vysoká 

 

nízká 

 

- 

 

velmi vysoká 

 

Doba léčby 

 

několik měsíců 

 

roky 

omezena na 

dobu uplatnění 

 

hodiny aţ měsíce 

 

Materiálová 

pohyblivost 

pod zemí 

 

omezená (pár 

metrů) 

 

nepohyblivá 

(pasivní léčba) 

omezená (v 

závislosti na 

tepelné 

vodivosti) 

 

poměrně mobilní 

 

 

Cena 

materiálů 

 

 

vysoká 

 

 

nízká 

vysoké náklady 

pro energii na 

výrobu páry / 

tepla 

 

 

přiměřená 

 

Náklady na 

instalaci 

 

 

přiměřené 

 

drahé 

 

drahé 

 

přiměřené 

 

Náklady na 

provoz a 

údržbu 

 

nízké-střední 

 

levné 

 

drahé 

 

přiměřené 
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Dopady na 

životní 

prostředí 

sniţovací 

podmínky - 

časová změna v 

mikrobiologii 

sniţovací 

podmínky - 

časová změna v 

mikrobiologii 

zvýšení teploty 

- časová změna 

v mikrobiologii 

oxidace -  

sniţování ţivotní 

prostředí - časové 

změny v 

mikrobiologii 

 

 

3.1.1 Historie nZVI 

Aţ do roku 1992 jako převládající technologie pro úpravu a řešení kontaminace 

podzemních vod byla pomocí čerpadla a dekontaminací. Vzhledem k tomu, ţe ex situ 

dekontaminace je velmi nákladná a pomalá (proces léčení funguje asi 18 let), veřejné 

stránky ve Spojených státech zaznamenaly sníţení odstraňování kontaminantů čerpadlem a 

dekontaminací na méně neţ 20% v roce 2005.  

Technologie vyuţívající nZVI (Obr.4) byla vyvinuta v roce 1990. Tato technologie 

vyţaduje, aby znečištěná podzemní voda byla čerpána z kolektoru, ošetřená off-site, a pak 

navrácena zpět. Pozdější vývoj metody propustné reaktivní bariéry (viz Tab.1) představuje 

čištění podzemní vody tak, ţe je tok vháněn skrze bariéru a je vyčištěn v procesu. Tento 

proces je ovšem pracný a finančně nákladný, coţ směřovalo k nedávnému vývoji 

injekčních forem ZVI (nulvalentní částice ţeleza, ang. Zero Valent Iron) v nanoměřítku 

[28,55]. 

Mobilita a ţivotnost nZVI částic je omezena, proto jsou některé změny v nZVI 

studovány, testovány a aţ poté uvedeny na trh. Nejdůleţitější jsou povrchově upravené 

nZVI, emulgované nZVI (lepší mísitelnost s DNAPL (hustá nevodná kapalná fáze, ang. 

Dense Nonaqueous Phase Liquid), které jsou jedním ze skupiny organických látek 

relativně nerozpustných ve vodě a hustějších neţ voda; bimetalový nZVI, který má vyšší 

reaktivitu a lépe rozloţitelné nZVI v půdě na podporu uhlíku. V několika málo sanačních 

pracích provedených doposud v Evropě byly pouţity pouze povrchově upravené nZVI, 

jako například povrchově aktivní látky [23,30]. 
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Obrázek č.4  Nanočástice ţeleza zachycená v emulzi [61] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veronika Fírková: Vyuţití nanotechnologií pro ochranu ţivotního prostředí 

 

2010/2011 Stránka 16 

 

3.1.2 Vlastnosti nZVI 

 

 

 

Obrázek č.5  Core-shell model nanočástice Fe
0
  [29] 

 

 

nZVI se objevují jako nová moţnost pro čištění kontaminovaných půd a 

podzemních vod a pouţití těchto nanočástic na bázi nulamocného (elementárního) ţeleza 

Fe
0
 metodou in situ je metoda sanace prostředí znečištěného chlorovanými uhlovodíky, 

těţkými kovy, radionuklidy a dalšími kontaminanty. Největší uplatnění nalézá nanoţelezo 

při dechloraci organických sloučenin, látky jako například PCB (polychlorované bifenyly), 

TCE (trichlorethylen), PCE (tetrachlorethylen), TCA (trichlorethan), pesticidů 

rozpouštědel, dalších halogenových sloučenin, a také anorganických aniontů (chloristan). 

Můţe být dokonce pouţito pro obnovu nebo odstranění rozpuštěných kovů z roztoku (např. 

Cr (VI), U (VI)) [23,31,32].  
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Na Technické univerzitě v Liberci probíhá výzkum, jehoţ cílem je upravit 

povrchové vlastnosti nanoţeleza tak, aby jeho in situ aplikace pro odstranění chlorovaných 

organických látek ze ţivotního prostředí byla co nejúčinnější. 

Je třeba brát v úvahu, ţe nanočástice mají jiné fyzikálně-chemické  vlastnosti  neţ 

běţné ţelezné piliny a vykazují specifické katalytické, elektrické a magnetické vlastnosti 

spojené s uplatněním povrchových jevů, které zvyšují chemickou aktivitu atomu na 

povrchu nanočástic. Vlastnosti nanočástic obecně závisejí na jejich velikosti a na stavu 

jejich povrchu. Výhoda nanočástic ţeleza ve srovnání s částicemi ţeleza v 

makroskopickém měřítku spočívá v jejich větším měrném povrchu a tím i vyšší reaktivitě, 

a také v mobilitě v horninovém prostředí, coţ umoţňuje in situ aplikaci přímým vtláčením 

do vrtu [32,22]. 

 

 

3.1.2.1 Fyzikální vlastnosti 

Obecně se ţelezné nanočástice skládají z jádra tvořeného elementárním ţelezem a 

obalu tvořeného oxidy ţeleza, tzv. core-shell struktura (Obr.5) [32]. 

Vzhledem k jejich malé velikosti jsou částice velmi reaktivní, a to více reaktivní neţ 

ţelezo v jiných podobách, jako například granulované ţelezo, které je běţně uplatňováno. 

Disperzní podíl je vytvářen přitaţlivými sílami mezi jednotlivými částicemi. Tyto 

přitaţlivé síly, které jsou v případě kulovitých částic nepřímo úměrné mocnině vzdálenosti 

jejich povrchů způsobují, ţe interakční energie mezi makroskopickými útvary klesá se 

vzdáleností výrazně méně neţ mezi jednotlivými molekulami. V důsledku toho se částice 

spojují tak rychle, jak k sobě stačí difundovat. Zjednodušeně to znamená, ţe nejen ţe jsou 

nanočástice sorbovány na materiál, jehoţ póry mají procházet, ale také dochází k jejich 

agregaci aţ gelaci (tvorba sítí nanočástic), jeţ způsobuje ucpávání pórů, coţ je nevýhodné 

pro další transport. Z důvodu velkého měrného povrchu částic je jejich povrchová energie 

vysoká a tendence k agregaci značná [23,29,32]. Rychlost tvorby agregátů se zvyšuje 

s rostoucí koncentrací nanočástic. Se zvýšením koncentrace narůstá i saturační 

magnetizace (tj. maximální moţná hodnota vnitřního magnetického momentu pro určitý 

materiál), která je příznačná pro magnetický materiál, jakým je Fe
0
 a oxidy ţeleza. Proto je 

na místě snaha převést suspenzi s nanoţelezem do formy stabilní koloidní disperse 
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(hydrosolu) a předejít agregaci vytvořením vhodné obalové vrstvy. Aby reduktivní 

technologie in situ byla efektivnější, je třeba vytvořit stabilní disperzi nanoţeleza ve 

vodném roztoku, aby mohly být nanočástice z aplikačního vrtu transportovány póry 

v saturované (podzemní) zóně aţ do místa kontaminace [32,33]. 

Na velikost, tvar a sloţení nanočástic má významný vliv především způsob jejich 

přípravy a stabilizace povrchu částic vhodným povrchově aktivním činidlem. Pro dosaţení 

největší efektivnosti aplikace nanočástic při odstraňování kontaminantů z horninového 

prostředí, tedy konkrétně pro dosaţení lepšího transportu nanočástic aţ na místo 

kontaminace, je potřeba vytvořit stabilní disperzi nanoţeleza ve vodném roztoku.  

Existují různé metody povrchové stabilizace a to elektrická stabilizace, elektrostérická a 

stérická stabilizace. Při kaţdé této metodě je ovšem důleţité, aby stabilizační molekuly 

byly schopny dostatečně pevné adsorpce na povrch částice, a také aby byly dostatečně 

rozpustné ve vodném roztoku. Elektrickou stabilizací dochází k vytvoření elektrické 

dvojvrstvy (Obr.6) zvýšením povrchového náboje nanočástic, a pokud je elektrický 

potenciál této dvojvrstvy dostatečně velký, pak elektrostatický odpor zabraňuje agregaci 

částic. Stérická stabilizace, která můţe být pouţita jak ve vodné fázi, tak i v organické fázi, 

vyuţívá kovových částic makromolekul pro zabránění agregace. Tyto makromolekuly jako 

polymery, dendrimery, oligomery a blokové kopolymery vytvářejí kolem nanočástic 

ochrannou vrstvu. Elektrostérická stabilizace je vlastně kombinací dvou předchozích 

stabilizací a pouţívají se při ní iontové detergenty a organokovy. Sloučeniny mají polární 

funkční skupinu, která umoţňuje generovat elektrickou dvojvrstvu a zároveň hydrofilní 

řetězec poskytující stérickou repulzi [32,33]. 
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Obrázek č.6  Elektrická dvojvrstva [62] 

 

 

3.1.2.2 Chemické vlastnosti 

Reakce Fe
0
 +

 
H2O + RX → RH + Fe

2+
 + OH

-
 + X

-
 (R představuje uhlovodíkový 

zbytek a X halogen)
 

nejlépe popisuje mechanismus abiotické redukce chlorovaných 

uhlovodíků pomocí ţeleza. Elementární ţelezo Fe
0
 se oxiduje na ionty Fe

2+
. Přesný 

mechanismus uvedené reakce není znám, nicméně se předpokládají dvě reakční cesty, a to 

sekvenční hydrogenolýza a β-eliminace.  

Obtíţnost sekvenční hydrogenolýzy, kterou lze nejlépe popsat rovnicí                  

RX + 2 e
-
 + H

+
 →  RH + X

- 
(R je uhlovodíkový zbytek a X halogen), závisí na typu 

uhlovodíku (zvyšuje se od alifatických k aromatickým uhlovodíkům) a je ovlivněna 

přítomností a polohou substituentů (substituent představuje prvek nahrazující původní 

prvek při substituci - náhradě) a heteroatomů (heteroatom představuje nějaký atom, který 

není uhlík nebo vodík). Jde vlastně o to, ţe vazby C–X v halogenových uhlovodících jsou 

při dostatečně silných redukčních podmínkách postupně nahrazovány vazbami C-H a 

vzniká X
-
 a příslušný uhlovodík [55,57].  

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/substituce
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Při reduktivní β-eliminaci halogenových organických látek, kterou  popisuje rovnice 

-CHX ≡CHX- + 2 e
-
 → -CH≡CH- + 2 X

-
 (X je halogen) dochází k vytvoření násobné 

vazby mezi atomy uhlíku a k odstranění atomů halogenů z molekuly rozpouštědla ve formě 

halogenidů. Pro případ ţelezných nanočástic, které mají velký měrný povrch, se jedná o 

redukční činidlo vytvářející elektrony, a o katalyzátor zároveň. Jejich reakce                   

Fe
0
 + ½ O2 + H2O →  Fe

2+
 + 2 OH

-
 v podzemní vodě, která obsahuje rozpuštěný kyslík, je 

rychlá a v jejím důsledku dojde k velkému poklesu koncentrace rozpuštěného kyslíku. 

S tím souvisí pokles oxidačně-redukčního potenciálu. Ţelezo intenzivně koroduje a můţe 

se sráţet ve formě ţelezitých hydroxid-oxidů (FeOOH) nebo jako hydroxid ţelezitý 

Fe(OH)3. Rozpustnost kyslíku závisí na koncentraci rozpuštěných látek. Po reakci 

veškerého přítomného kyslíku a poklesu oxidačně-redukčního potenciálu do anoxické 

(bezkyslíkaté) oblasti, reaguje podzemní voda se ţelezem procesem nazývaným koroze 

s vodíkovou depolarizací Fe
0 

+ 2 H20 →  Fe
2+

 + 2 OH
-
 + H2. Tato reakce je pomalejší, a  

proto nedochází k intenzivnímu úbytku ţeleza. Při anaerobní korozi dochází k vývoji 

vodíku, a vodík vznikající při této korozi ţeleza můţe podpořit růst anaerobních 

mikroorganismů. Nárůstem mikroorganismů na povrchu ţeleza je ovlivněna pórovitost 

materiálu a tím i velikost reaktivního povrchu. V silném redukčním prostředí tvořeném 

surovým ţelezem, redukcí CO2 přítomného v podzemní vodě nebo hydrogenací uhlíku, 

který je v ţeleze přítomen jako příměs vodíkem vznikajícím při anaerobní korozi, je často 

pozorován nárůst koncentrací methanu a jiných lehkých plynných uhlovodíků (butenu 

nebo propenu). V důsledku jak aerobní, tak anaerobní koroze ţeleza dochází k nárůstu 

koncentrace iontů OH
-
, a tím roste hodnota pH systému (vystoupí aţ k hodnotám kolem 

10, v závislosti na tlumící kapacitě podzemní vody). Rozpuštěný oxid uhličitý a 

hydrogenuhličitany tlumí nárůst pH reakcemi H2CO3 + 2 OH
-
 →  CO3

2-
 + 2 H2O a      

HCO3
-
 + OH

-
 →  CO3

2-
 + H2O [32,33,55]. 

 

3.1.3 Metody výroby nZVI 

Existuje několik moţností, jak vyrobit nZVI (Tab.2). Ţelezné částice vyrobené 

různými metodami se liší v jejich uspořádání, velikosti a povrchu. Z toho vyplývají různé 

reaktivity a agregační vlastnosti nanočástic.  
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V podstatě existují dva základní způsoby, a to fyzikální a chemické metody výroby. 

Fyzikální metody patří mezi nepříliš vyuţívané, protoţe vyprodukované nanočástice 

dosahují velikosti kolem 10 µm a výše, coţ znamená, ţe musí být mechanicky umlety na 

menší velikost. Chemické metody (Tab.2) jsou nejvíce pouţívané, a jejich výhoda spočívá 

v tom, ţe lze během přípravy ovlivňovat výslednou velikost nanočástic [29,32,33].  

 

Tabulka č.2    Přehled vybraných chemických metod pro přípravu nanočástic [32] 

Český název 

Anglický název 
Princip metody 

 

 

Redukce v plynné fázi 

Gas-Phase Reduction 

 

 

 

 Redukce nanočástic goethitu nebo hematitu 

vodíkem při vysoké teplotě 

 Následné sušení a vznik oxidické ochranné vrstvy 

 Event.další povrchová modifikace 

 Příprava nanočástic RNIP (reaktivních nanočástic 

ţeleza, viz. uvedeno pod tabulkou)   

 

Odstranění ligandů 

z organokovových 

sloučenin 

 

 Redukce nebo odstranění ligandů z nulmocných 

organokovových sloučenin 

 Vznik koloidní suspenze nanočástic 

 

 

 

Elektrochemická metoda 

 

 Redukce iontů kovů a následná agregace částic 

okolo kovových jader 

 Metoda umoţňuje připravit nanočástice 

poţadované velikosti ve velkém měřítku 

 Nulový vznik neţádoucích vedlejších produktů 

 

Výroba v prostředí 

reverzních micel (v 

mikroemulzi) 

Reverse Micelle; 

 Nanočástice ţeleza jsou chráněny před oxidací 

povlakem tenké vrstvy zlata 

 Částice mají úzkou velikostní distribuci a 

jednotnou morfologii 
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Microemulsion 

 

Řízené chemické 

spolusráţení 

Controlled Chemical 

Coprecipitation 

 

 Kontrolované chemické sráţení vhodným 

sráţedlem při správném pH 

 Nanočástice se dotvářejí stárnutím, filtrací, 

praním, sušením 

 

 

Pulzní elektrodepozice 

Pulse Electrodeposition 

 

 

 Příprava nanočástic pomocí elektrolytických 

pulsů vkládaných na ţeleznou anodu a inertní 

titanovou katodu 

 Krátké pulsy zajistí úzkou velikostní distribuci 

 Teplota elektrolytu 303 
o
 C 

 

Sprejování tekutým 

plamenem 

Liquid Flame Spray 

 

 Principem je rozstřikování taveniny prvku do 

plamene 

 

 

Redukce v kapalné fázi 

Liquid-Phase Reduction 

 

 

 

 Příprava koloidních látek pomocí různých 

redukčních činidel, např. hydridů a solí 

 Vznik prakticky monodisperzních nanočástic 

(směrodatná odchylka průměrů částic menší neţ 

15% z průměrné hodnoty) 

 Stabilizační činidla jsou detergenty nebo 

polymery rozpustné ve vodě 
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Převáţně se lze setkat se několika typy nanoţeleza. RNIP (reaktivní nanočástice 

ţeleza, ang. Reactive Nanoscale Iron Particles) vyrábí japonská firma Toda Kogyo Corp. 

Toda RNIP představují krystalický typ nanoţeleza vytvořený redukcí plynné fáze 

z FeOOH. V poslední době nové společnosti vytvářejí NANOFER (ang. Nanosized 

Ferrihydrite) (Obr.7), který představuje nový typ ţelezných nanočástic.  

nZVI mohou být také produkovány mletím kameniva nebo mikročástic [29,32,33]. 

 

 

 

 

Obrázek č.7   Snímek nanočástic NANOFER 25S [63] 
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3.1.4 Využití  nanočástic kovů 

Kromě rozkladu organických látek lze nanočástice kovů, a to jak nanočástic ţeleza, 

hořčíku, hliníku, titanu nebo vápníku v elementární nebo lidické formě, směsné oxidy 

MgO-Al2O3, CaO-Al2O3 nebo bimetalické nanočástice ţeleza (s povrchovým pokrytím 

dalším kovem pro zlepšení jejich reaktivity), pouţít také k imobilizaci toxických kovů jako 

chrom (Cr), nikl (Ni), olovo (Pb), měď (Cu), zinek (Zn), arsen (As), uran (U), selen (Se), 

kadmium (Cd), rtuť (Hg) anebo aniontů PO4
-3

, NO3
-
 [33,34].   

Pouţití nanočástic na bázi nulamocného elementárního ţeleza pro čištění 

podzemních vod metodou in situ je metoda sanace prostředí znečištěného chlorovanými 

uhlovodíky, těţkými kovy, radionuklidy a dalšími kontaminanty. Největší uplatnění ale 

nalézá nanoţelezo při dechloraci organických sloučenin, především chlorovaných ethenů, 

polychlorovaných bifenylů a dalších halogenových sloučenin. Nejvýznamnější schopnost 

nanočástic elementárního ţeleza je však rychlé a účinné odstraňování jiţ zmíněných 

chlorovaných uhlovodíků a imobilizace kovů v kontaminované podzemní vodě [31,32,34].  

Ţelezné nanočástice představují jedinou oblast aplikace uvolněním nanočástic pro 

nápravu ţivotního prostředí. Elementární ţelezo patří mezi nejvhodnější a nejpouţívanější, 

protoţe je jednou z přirozených sloţek ţivotního prostředí a při aplikaci in situ tak 

nedochází ke vnosu cizorodé látky do systému. Účinek nanoţeleza je v literatuře popsán 

na odbourávání více neţ 80 různých anorganických a organických látek, ovšem tato 

publikovaná data jsou z velké většiny výsledky testů účinnosti nanoţeleza na uměle 

připravovaných materiálech. Výsledky studií slouţí jako výchozí informace pro reálné 

pouţití konkrétního typu nanoţeleza na určitém vzorku kontaminantu, coţ je nezbytné 

ověřit pomocí laboratorních a pilotních testů. Tyto testy slouţí ke zjištění účinné 

koncentrace nanoţeleza, která je schopná odbourat kontaminaci s poţadovanou účinností, a 

také k odhadu délky dekontaminačního procesu [57]. 

Komerční technologie představují vyuţití nanočástic ţeleza jako redukční činidlo 

pro sanaci chlorovaných organických látek ve vodě, jedná se o přímou úpravu pouţívání 

ţelezných pilin nebo nanoţelezného prášku. Kromě toho, jistá společnost (ang. Pars 

Environment a.s) úspěšně vyuţívá ţelezné nanočástice na několika kontaminovaných  

lokalitách pro sniţování rozpustného chromu z karcinogenní +6 valenčního stavu Cr
VI

 do 

nerozpustného a nekarcinogenního Cr
+3

 [4]. Ţelezné nanočástice byly pouţívány pro 
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technologie jako ZVI a PRB pro sanaci kontaminované podzemní vody po téměř 20 let, a 

bylo prokázáno, ţe jsou vyuţitelné jak v terénu tak v laboratoři pro širokou škálu 

cizorodých látek, včetně sníţení dusičnanů, bromičnanů, chlorečnanů, nitroaromatických 

sloučenin, chlorovaných ethanů, chlorovaných methanů a bromovaných pesticidů, a 

odstraňování arzenu, olova, uranu, rtuti a šestimocného chromu [4,57]. 

 

3.1.5 Interakce nanoželeza s vybranými polutanty 

Při reakci s chromem je podstatou sanačního procesu redoxní děj na povrchu 

nanoţeleza, při kterém se ţelezo uplatňuje jako donor elektronů a kontaminant jako 

akceptor (akceptor přijímá elektron, elektronový pár nebo proton od jiné obdobné částice 

(donoru)). Při reakci ţeleza s chromem se vyskytuje v toxické šestimocné formě jako 

anionty CrO4
2-

 a Cr2O7
2-

, a ty jsou v podzemní vodě silně mobilní. Vyskytují se však jen 

v oxidačním prostředí s vysokou hodnotou EH. Při sníţení EH dojde k redukci 

šestimocného chromu na trojmocný chrom, jehoţ sloučeniny jsou málo rozpustné, a proto 

nejsou mobilní [32,33,57]. 

Při reakci s typickým polokovem arsenem dochází k odlišenému chování. Ve 

vodách se vyskytuje ve formě aniontů ve struktuře anorganických arsenitanů H3AsO3, 

H2AsO3
-
, HAsO3

2-
, arseničnanů H3AsO4, H2AsO4

-
 a HAsO4

2-
. Přechod mezi oběma 

oxidačními stavy je většinou pomalý a je moţný jak chemickou, tak biologickou cestou, to 

se týká oxidace trojmocného arsenu na pětimocný arsen rozpuštěným kyslíkem, i redukce 

pětimocného arsenu na trojmocný arsen v anoxických podmínkách. Proto jsou oba 

oxidační stavy arsenu v podzemních vodách většinou přítomny současně s tím, ţe podle 

podmínek se jejich poměr mění. Ze skutečnosti, ţe se arsen vyskytuje převáţně 

v aniontové formě, plyne jeho mobilita v prostředí i v oblasti neutrálních hodnot pH. 

Většina toxických kovů je za takových podmínek vysráţena nebo je ve formě kationtů 

adsorbována na povrchu jílových minerálů nebo jiných tuhých fází. Nanoţelezo však také 

v prostředí koroduje a vznikají hydratované oxidy ţeleza, na nichţ se arsen obvykle dobře 

sráţí a je tak z vody odstraněn. Efektivita procesu je silně závislá na celkovém sloţení a 

její přesný mechanismus není dosud spolehlivě prokázán. Nejpravděpodobnější je adsorpce 

a koprecipitace (spolusráţení) arsenu s oxidy a hydroxidy Fe
2+

 a Fe
3+

. V první fázi dochází 

ke korozi kovového ţeleza vodou nebo rozpuštěným kyslíkem za vzniku dvojmocného 
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kationtu Fe
2+

, následně vzniká magnetit Fe3O4, oxid ţeleznatý a ţelezitý v závislosti na 

redoxních podmínkách a pH systému. Konečným produktem koroze můţe být např. směs 

amorfních hydroxid-oxidů ţeleza a minerální fáze - magnetitu Fe3O4, maghemitu γ-Fe2O3 a 

lepidokrocitu γ-FeOOH. Heterogenní reakce korodujícího ţeleza jsou komplexní a jejich 

výsledkem jsou různé varianty adsorpčních povrchů pro trojmocný a pětimocná arsen. 

Podmínky sorpce arsenu za anoxických podmínek nejsou doposud dobře popsány. Arsen je 

adsorbován na povrch ţeleza v nespecifické formě. V přítomnosti síranů se tvoří 

pravděpodobně sulfidy arsenu, ale způsoby jejich tvorby nejsou známy. 

Zvláštní postavení mezi ostatními kontaminanty má radioaktivní uran. 

Z chemického hlediska patří mezi těţké kovy a v přírodě se vyskytuje ve třech 

mocenstvích - čtyř, pěti a šesti mocný. V oxidačním prostředí je uran většinou ve formě 

rozpuštěného aniontu uranylu UO2
2+

. Při niţších EH se můţe uran působením redukčních 

činidel redukovat na niţší oxidační stavy, z nichţ čtyřmocný uran je v přírodních 

podmínkách termodynamicky stabilnější a málo rozpustný. Konkurenčními pochody pro 

reakce s kationty jsou interakce s aniony - hydrogenuhličitany, křemičitany a fosforečnany. 

V některých studiích byla zjištěna větší afinita ţeleza (elektronová vlastnost, která 

umoţňuje ţelezu tvořit chemické sloučeniny) k fosforečnanům v porovnání s arsenem, a 

tím jejich přednostní odčerpávání z roztoku.  

V případě dusičnanů by tento postup mohl být alternativou k dnes běţně 

pouţívaným biologickým metodám, jejichţ průběh je pomalý a někdy neúplný v porovnání 

s metodami chemickými. Redukce dusičnanů můţe probíhat několika způsoby s různými 

konečnými produkty (amonné ionty, molekulární dusík nebo dusitany) [32,33,35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_slou%C4%8Denina


Veronika Fírková: Vyuţití nanotechnologií pro ochranu ţivotního prostředí 

 

2010/2011 Stránka 27 

 

3.1.6 Způsoby aplikace nanoželeza 

 

    3.1.6.1    Pilotní aplikace  

Jednou z výhod in situ sanačních metod je skutečnost, ţe injektovaná podpůrná 

látka můţe v horninovém prostředí vyuţívat stejných migračních cest, jaké vyuţívaly 

kontaminující látky pouze s tím rozdílem, ţe injektovaný reaktivní materiál má většinou 

pouze omezenou dobu působnosti vzhledem k své účinné reaktivní kapacitě a také 

k očekávaným termínům sanace. Z tohoto důvodu je poznání stavby horninového prostředí 

a distribuce kontaminace podmínkou úspěšnosti sanačního zásahu.  

Před kaţdou realizací sanace je nutné provést detailní průzkum lokality v kombinaci 

s laboratorními a terénními zkouškami pro detailní poznání skutečností jako jsou 

geologické a hydrogeologické stavby lokality, fyzikálně-chemické vlastnosti podzemní 

vody, distribuce kontaminace a její migrace do okolního prostředí, historie i aktuální 

vyuţití prostoru a situace aktivit vedoucích k detailnímu zařízení souvisejících s tímto 

vyuţitím, a také historie předchozích sanačních aktivit a existence starých podzemních 

technických  a technologických prvků. 

Cílem pilotní zkoušky je definice konkrétních podmínek, které poslouţí pro návrh a 

provedení provozní aplikace nanočástic na lokalitě s ohledem k několika faktorům, které 

tvoří základní podkladové materiály pro návrh sanačního systému.  

Vlastní aplikace nanočástic je doporučeno spojit s technikami jako je terénní měření 

(fyzikálně-chemické parametry, koncentrace Fe
2+ 

a celkového Fe), vzorkování podzemní 

vody, stopovací zkoušky, hydrodynamické zkoušky, zkoušky vrtů a mnoho dalších 

[32,33,34,35]. 

 

 

     3.1.6.2    Sanační aplikace 

Sanační systém je navrhován s ohledem na cílový limit sanace. K této aplikaci 

příslušného činidla na dané lokalitě je moţné přistoupit aţ po úspěšném provedení pilotní 

aplikace a cílem je dosáhnout daných cílových parametrů sanace v daném časovém 

intervalu.  
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Vlastní návrh sanačního systému musí obsahovat typ a rozsah kontaminace, cílové 

parametry sanace, způsob aplikace nanoţeleza, forma nanočástic a jejich dispergace 

(rovnoměrné rozptýlení látky zejména v kapalném prostředí), aplikace a monitoring 

sanace. 

Sanaci lze rozdělit do několika kroků. První z nich je sanace ohniska, která je 

vyuţívaná spíše na menších plochách a je definována jako oblast s velmi vysokou 

koncentrací kontaminantů, které mohou přesahovat produkt rozpustnosti a vytvářet 

DNAPL, coţ je nevodná fáze, která příliš nemigruje a nerozptyluje se do podzemní vody, a 

tím pádem se stává dlouhodobým zdrojem. Další krok je sanace kontaminačního mraku, 

kde se kontaminace vyskytují v niţších koncentracích, jsou vyuţívané spíše na velkých 

plochách nebo ve velkých objemech kontaminovaného materiálu a posledním krokem je 

dočištění lokálních výskytů nadlimitních koncentrací kontaminantů, které vznikly jako 

výsledek pouţití jiné sanační technologie nebo samovolné biodegradace [32,33,35].  

Protoţe pouţití nanoţeleza je teprve na počátku, od roku 2010 existují v České 

Republice pouze dvě plné probíhající sanace s pouţitím nanoţeleza: sanace areálu KAR-

BOX v Hořicích v Podkrkonoší, která byla zahájena v roce 2008, a sanace lokality Písečná, 

zahájená v roce 2009 [32,33,35]. 
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3.1.7 Finanční náklady nZVI 

 

Graf č.1  Cenové porovnání nZVI za 1 kilogram [29,36] 

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

nZVI

0

50

100

150

C
e

n
a 

(E
U

R
O

)

Roky

nZVI

 

Uvedený graf je pouze orientační. V závislosti na objednaném mnoţství a úpravách 

nZVI je přesná cena stanovena. V roce 2011 se uvádí cena 100 - 125 EURO za kilogram, 

náklady pro nZVI jsou výrazně nízké. Nanoţelezo a granulované ţelezo byly k dispozici za 

méně neţ 1 EURO za kilogram.  

Co se týče nákladů na sanaci, webové stránky námořnictva na nZVI z roku 2009 

označují náklady na sanace okolo 120-200 EURO za m
3
 kontaminovaných zemin 

v určitém zdroji zóny. Mezi hlavní nákladové poloţky patří velikost ošetřované plochy, 

počet monitorování a injekční vrty, vstřikovací metoda, poţadované nZVI, odběr vzorků a 

analýza pro výkon a kontrolu dodrţování. Náklady na terénní studie se odhadují na 35 000 

EURO (+ / - 15 000) v závislosti na místě, podmínkách a rozsahu kontaminace. Celková 

odhadnutá částka procesu sanace byla odhadnuta na 290 EURO za kilogram nebo 366 

EURO za m
3
. Poslední odhad rozsahu nákladů pro nZVI aplikace byl uveden mezi 120-

300 EURO za m
3
 [8,29].  
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3.1.8 Laboratorní experiment s odstraněním prvků polutantů 

Interakce nanočástic ţeleza s toxickými kovy je poměrně rychlá, doba reakce se 

pohybuje podle typu kontaminantu a koncentrace nanoţeleza v řádu minut aţ hodin. 

V laboratorních podmínkách byla pozorována adsorpce arsenu na povrchu ţeleza během 

několika minut aţ desítek minut.  

Vody kontaminované organickými i anorganickými polutanty, konkrétně těţkými 

kovy a uhlovodíky, lze odstranit například in situ chemickou oxidací (ISCO), ale tím dojde 

k oxidaci těţkých kovů, které jsou ve vyšším oxidačním stavu většinou lépe rozpustné, a 

tím i více mobilní. Proto je lepší metodou chemická redukce, která můţe být nasazena buď 

po ISCO, anebo jako primární sanační metoda. Jako příklad (Tab.3) jsou uvedeny výsledky 

pouţití nanoţeleza na vodu z lokality kontaminované těţkými kovy (převáţně Cd, Cu a 

As) a zbytkovým znečištěním chlorovanými etheny. K vodě byly přidány tři koncentrace 

nanoţeleza (0,5; 1,0 a 3 g l
-1

) a vzorky byly třepány na rotační třepačce jeden den. 

Výsledkem bylo zvýšení pH a výrazné sníţení EH roztoku. 

 

Tabulka č.3  Změny koncentrace sledovaných látek při kontaktu s různou koncentrací   

                     nanoţeleza po dobu jednoho dne [32] 

 

Prvek 

 

Jednotka 

Koncentrace nanoželeza (g l
-1

) 

 

      slepý                  0,5                    1                       3,1 

Cd mg l
-1 

0,483 0,004 0,003 0,002 

As mg l
-1

 6,014 0,052 0,000 0,002 

Cu mg l
-1

 0,419 0,046 0,047 0,047 

Co mg l
-1

 0,089 0,001 0,000 0,004 

Ni mg l
-1

 0,271 0,181 0,158 0,144 

Zn mg l
-1

 0,313 0,000 0,003 0,009 

Pb mg l
-1

 0,216 0,234 0,194 0,185 

V mg l
-1

 0,149 0,143 0,136 0,134 

Fe mg l
-1

 3,130 8,228 4,957 3,159 

pH - 6,7 8,6 9,4 9,6 



Veronika Fírková: Vyuţití nanotechnologií pro ochranu ţivotního prostředí 

 

2010/2011 Stránka 31 

 

E H mV 315 -180 -365 -370 

1,2-cis-DCE µ‹g l
-1

 135 77 78 26 

TCE µg l
-1

 91 23 0 0 

PCE µg l
-1

 34 24 14 0 

chloridy mg l
-1

 143 142 142 141 

dusitany mg l
-1

 ‹ 1 ‹ 1 1 ‹ 1 

dusičnany mg l
-1

 4 2,1 ‹1 ‹ 1 

sírany mg l
-1

 239 234 226 216 

 

 

Mechanismus poklesu koncentrace jednotlivých kationtů je různý. V případě 

primárního kontaminantu Cd nejde o oxidačně-redukční změnu, ale pravděpodobně o 

reakci na zvýšení pH a tvorbu povrchových komplexů kationtu Cd
2+

 na vznikajících 

oxidech ţeleza. Podobně reaguje Zn, Co, částečně Ni a As, kde navíc dochází i ke změně 

oxidačního stavu. Naopak Cu je příkladem kovu, který je nanoţelezem redukován do 

elementárního stavu a vypadává z roztoku. Podobně se chová V, ale jeho koncentrace 

klesají jen částečně.  

Koncentrace chlorovaných ethenů také klesají, ale zde se projevuje krátká doba kontaktu 

s nanoţelezem. Při prodlouţení doby kontaktu na 21 dní došlo k úplnému odstranění všech 

chlorovaných ethenů jiţ při nejniţší koncentraci nanoţeleza. Jak jiţ bylo uvedeno, dochází 

k úplnému odstranění dusičnanů, ale nedochází ke změně koncentrace chloridů a síranů 

[32,33]. 
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Graf č.2  Pokles koncentrace sledovaných těţkých kovů vlivem interakce s nanoţelezem 

po dobu jednoho dne (původní koncentrace 100%) [32] 
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Z uvedeného laboratorního experimentu vyplývá, ţe nanoţelezo můţe být pouţito nejen 

k odstranění organické kontaminace, ale také pro dekontaminaci vod znečištěných 

některými anorganickými látkami (převáţně těţkými kovy nebo i některými aniony, např. 

fosforečnany nebo dusičnany). Přestoţe nechanismus odstranění můţe být různý, 

nanoţelezo je schopno sniţovat koncentrace Cr, As, Ni, Pb, Cu, Zn, As, U, Se, Cd a Hg. 

 

 

3.1.9 Čistička využívající nanočástic Fe
0
 
 
pro sanaci podzemních vod 

Moţnosti, jak rychleji a účinněji sanovat kontaminované podzemní vody pomocí 

nanočástic ţeleza, zkoumal vědecký tým Miroslava Černíka z Technické univerzity v 

Liberci. Realizace projektu s názvem “Výzkum výroby a pouţití nanočástic na bázi 

nulamocného ţeleza pro sanace kontaminovaných podzemních vod“ byla zahájena 

v červenci roku 2006 a ukončení projektu bylo v roce 2008.  

Princip technologie nové moderní čističky odpadních vod je zaloţen na kontaktu 

znečištěné vody a nanočástic ţeleza o rozměru 40-100 nanometrů ve speciálním reaktoru. 

Prototyp unikátního zařízení, které je chráněno řadou patentů, je k dispozici ve VTP UP v 
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Olomouci. Jedná se jak o kompletní čističku, tak o dočištění vod v reaktoru připojeném za 

stávajícími čističkami se zacílením na toxické látky, které lze jinými technologiemi 

odstranit jen velmi obtíţně nebo s nízkou účinností.  

Projekt vyuţití vlastností elementárního ţeleza podpořila dotací 26 milionů Kč v 

rámci programu Nanotechnologie pro společnost Akademie věd ČR. Liberečtí vědci při 

jeho realizaci spolupracují s vědeckými týmy brněnské Masarykovy univerzity, olomoucké 

Univerzity Palackého a s firmou Aquatest. Spolupráce vědeckých týmů vedlo 

k efektivnímu rozdělení úkolů. Masarykova univerzita byla zodpovědná za nalezení 

vhodné výchozí látky, za její charakterizaci a získání potřebných zásob, Olomoucká 

univerzita si vzala na starost výrobu nanoţeleza a jeho základní charakteristiku, Liberecká 

univerzita se postarala o laboratorní ověření nového materiálu v různých podmínkách, a 

společnost AQUATEST koupila experimentální reduktivní pec, ve které je schopna 

vyrábět kilogramová mnoţství nanoţeleza. Vyhledala také vhodné lokality, kde pilotními 

testy novou metodu vyzkouší.  

V průběhu projektu doslova Černík řekl: “Samozřejmě nevíme úplně přesně, jaký bude 

konečný produkt vývoje. Kulička nanoţeleza můţe být různě veliká a povrchově 

modifikovaná. Můţe na ní být například slabá vrstvička oxidu, coţ jí můţe dodávat lepší 

vlastnosti. Máme svoje směry vývoje, ty však z pochopitelných důvodů nebudeme 

zveřejňovat. Velmi cenné jsou například zkušenosti Centra pro práškové nanomateriály 

Přírodovědné fakulty Univerzity Palackého. To je důvod k optimismu.“  

Nová technologie má kromě niţší pořizovací ceny a menších nákladů na provoz 

ještě řadu dalších předností, jako je rozměr zařízení, a to díky tomu, ţe nepotřebuje velké 

sedimentační nádrţe, které jsou u klasických čistíren odpadních vod zvyklostí a další 

velkou výhodou je také to, ţe odpadním produktem transformace nanoţeleza je netoxický 

oxid ţeleznato-ţelezitý. Ten lze díky specifickým magnetickým vlastnostem snadno 

separovat a pouţít tak pro další recyklaci. Vyvinutý reaktor svým konstrukčním řešením 

dovoluje aplikaci nanoţeleza při čištění podzemních vod, odpadních průmyslových vod, 

ale také znečištěných povrchových a pitných vody.  

V průběhu praktických testů se navíc ukázalo, ţe při pouţití nanoţeleza se dají 

eliminovat i látky, které byly doposud povaţovány za neodbouratelné. Zařízení získalo na 

základě komplexních testů Stavební technické osvědčení, které stvrzuje jeho vysokou 
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účinnost při odstranění téměř 60 druhů toxických látek. Mezi nimi je řada vysoce 

toxických substancí jako arsen, chlorované uhlovodíky, pesticidy a insekticidy, chrom, 

rtuť, radioaktivní uran, těţké kovy, ale i fosforečnany a dusičnany [23,37]. 

Vývojem ţelezných nanočástic NANOFER se zabývají v Centru pro výzkum 

nanomateriálů na Univerzitě Palackého v Olomouci ve spolupráci s pracovištěm Technické 

univerzity v Liberci formou projektu v rámci programu AV ČR „Nanotechnologie pro 

společnost“. Česká Republika má výhodu ve výrobě těchto částic, jelikoţ má 

zabezpečenou takřka neomezenou dodávku materiálu, který umoţňuje odstranění obrovské 

škály organických i anorganických látek z vody, a také proto, ţe konkurenti neumí 

nanoţelezo vyrábět ve velkém mnoţství, které je pro průmyslové aplikace potřebné.         

V České Republice se výrobou nanočástic ţeleza zabývá výrobní a výzkumná společnost 

NANOIRON, s.r.o., která se zaměřuje na vývoj nových ekologických aplikací nanočástic 

Fe
0
, studiem moţností jejich efektivní stabilizace a reaktivity s vybranými polutanty [54]. 

 

3.1.10 nZVI  - Situace ve světě 

Existují minimálně tři společnosti v Evropě pracující s nZVI pro sanaci a jedna 

společnost vyrábějící nZVI (Tab.4). Několik studií zdůrazňují na technické problémy, 

které je potřeba řešit. Hlavní obavy se týkají omezené schopnosti pohybu a ţivotnosti 

nZVI. Další překáţky, pokud jde o komercializaci nZVI, jsou manipulace s materiálem, 

náklady, strach z veřejného odporu a skutečnost, ţe technologie je neznámá poradcům, 

vládě a majitelům webových stránek [23,29,33]. 
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Tabulka č.4   Přehled Evropských ústavů pracujících s nZVI [29] 

 

Belgie 

 

Výzkumný ústav VITO, zde pracuje skupina vedená Leen Bastiaens na 

sanaci půdy a podzemních vod, včetně nZVI 

 

Německo 

 

Federální ústav pro geologické vědy a přírodní zdroje (BGR) provedl 

laboratorní testy prokazující účinnost nZVI pro dechlorace TCE a odstavení 

chromanu a arzeničnanu 

 

Velká 

Británie 

 

Na University of Reading byl zahájen NERC financovaný projekt, 

specializován na oddělení půdoznalství, cílem výzkumu je především 

porozumění dopadů nZVI částic na mikrobiální společenstva důleţitá pro 

bioremediaci, stabilizaci a zlepšení pevných látek kontaminovaných vysoce 

chlorovanými aromatickými sloučeninami 

 

Česká 

Republika 

 

Technické univerzitě v Liberci pracuje skupina na nZVI pro podzemní vody 

a sanace půdy ve spolupráci s UP Olomouc a AQUATEST poradenstvím 
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Tabulka č.5  Globální regulační schválení nZVI [29,33,38] 

 

 

Německo 

 

Aktivní 

Pilotní testování probíhá. 

Přijetí se měnila podle krajů. 

Byla provedena nejméně jedna sanace v plném rozsahu. 

 

 

Velká Británie 

 

V jednání 

Potenciální povolení od vnitrostátní agentury pro ţivotní prostředí. 

Klienti všeobecně nechtějí vzít risk provedení technologie, u které 

regulátory vyjádřily potřebu mít více informací. 

Ţádné oblasti implementace k dnešnímu dni 

(implementace je proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky 

nebo projektu za účelem jejího dalšího pouţití). 

 

 

 

 

Finsko 

 

Nepřijalo 

Potenciální povolení regionální agentury pro ţivotní prostředí (po 

konzultaci obecních a národních agentur). 

Klienti souhlasí s provedením technologie. 

Ţádné oblasti implementace k dnešnímu dni. 

Pilotní zkoušky byly odvolány. 

 

 

Itálie 

 

Aktivní 

Pilotní testování probíhá. 

Národní agentura pro ţivotní prostředí je optimisticky smýšlející vůči 

nZVI aplikacím. 

 

Česká Republika 

 

Aktivní 

Pilotní testování probíhá. 

Národní agentura pro ţivotní prostředí je taktéţ optimisticky 

přemýšlející vůči nZVI aplikacím 
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Několik projektů dokončených 

 

 

Austrálie 

 

V jednání 

Oddělení ţivotního prostředí a změny klimatu se vyjádřilo takto: 

“Nemáme ţádné oficiální postavení nZVI pro sanaci.  

Nanotechnologie musí být odůvodněna a potenciální negativní dopady 

je třeba zváţit a sledovat.” 

 

 

 

Kanada 

 

Aktivní 

Pilotní testování probíhá. 

Ţivotní prostředí Kanady (EC) se soustředí na 

pohled na potenciálních dopadů na ţivotní prostředí. 

 

 

 

Francie 

 

V jednání 

Mají pozitivní přístup k této nápravě se spoustou otázek.  

 

 

Dánsko 

 

Nepřijalo 

 

 

 

Spojené státy 

Americké 

 

Aktivní 

Pilotní testování probíhá. 

Technologie mnohem rozšířenější neţ na celém světě. 

Probíhá zde spoustu pilotních testů a implementace v plném rozsahu 

 byla mnohokrát provedena 

 

 

V předchozí tabulce je uvedeno globální regulační schválení pro nZVI, pro všechny 

ostatní země není známo, zda sanační projekt s nZVI bude akceptován. 
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Citujme Miroslava Černíka z univerzity v Liberci: „V České Republice se vyskytuje 

asi 100 míst a nejméně 1000 míst (asi 5% všech kontaminovaných míst) v Evropské Unii, 

kde by mohla být provedena sanace s nZVI. Evropští experti odhadují, ţe celkový trţní 

podíl nZVI nepřesáhne 5-15%.“ 

V  Evropě se vyskytuje odhadem 20 000 míst, které musí být sanovány a dalších 

350 000 potenciálně kontaminovaných míst mají být určeny Evropskou agenturou pro 

ţivotní prostředí. V USA existuje mezi 235 000 aţ 355 000 míst, které vyţadují očistu 

v odhadovaných nákladech mezi 115 a 168 miliard EURO [29]. 

 

4 Nanotechnologie v dopravě 

Atmosféra Země je plynný obal obklopující Zemi. Chrání nás před škodlivým 

kosmickým zářením, škodlivým slunečním zářením a slunečním větrem, a obsahuje 

vzduch, který dýcháme. Vlivem dopravy, a to jak vlaková, vzdušná  anebo automobilová 

doprava (z nichţ automobilová doprava dominuje) se samozřejmě projevuje zvýšená 

hodnota znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Znečištění ovzduší znamená 

vnášení znečišťujících látek do atmosféry a tyto látky po chemických změnách, případně 

za působení jiné látky nepříznivě ovlivňují ţivotní prostředí. Z motorových vozidel unikají 

do ovzduší látky, které vznikají jako produkt spalování pohonných směsí, ale také výpary 

z pohonných hmot a mazadel, otěr pneumatik a brzdových obloţení. Tyto látky se 

transportují ovzduším vlivem meteorologických podmínek dané oblasti a ovlivňuje jej 

topografie a členitost terénu [39,40]. 

Typické produkované škodliviny v dopravě jsou škodlivé plyny jako CO, CO2, 

NOX, CNHM, aldehydy; sloučeniny Pb, samozřejmě prachové částice (Tab.5) a velice 

významná je emise alkenů a aromátů podílejících se na tvorbě fotochemického smogu [9]. 

Motorová nafta a benzín produkuje spalováním v motorech sloţitou směs plynů a 

jemných částic (běţně známých jako saze). Tato směs obsahuje více neţ 40 jedovatých 

znečišťujících látek, včetně oxidu dusného, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, oxidu 

uhelnatého, oxidu uhličitého, formaldehydu, benzenu, toluenu, naftalenu. 

Existují studie spojené s respiračními onemocněními a rakovinou vzhledem s expozicí 

látek produkovaných spalováním benzínu a nafty. Tyto respirační nemoci však mají také 
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příčinu v genetické predispozici, proto stanovení přímé souvislosti těchto nemocí 

s produkty spalování motorové nafty nebo benzínu vyţaduje spolehlivé a reprodukovatelné 

kvantitativní měření expozice [41,42]. 

 

Tabulka č.6  Porovnání čistého a znečištěného vzduchu   [39] 

 

 

Automobilová doprava je v současnosti nejčastěji sledovaným a vysokým 

srovnávacím měřítkem v průmyslové vyspělosti jednotlivých států. Doprava generuje 

obrovské mnoţství znečištění na celém světě, coţ představuje 26% z celkového vyuţití 

energie ve světě. V Evropě, silniční doprava je druhým největším zdrojem emisí 

skleníkových plynů; osobní automobily uvolňují 12% z celkových emisí CO2 v EU do 

atmosféry. Není ţádný náznak toho, ţe se to zpomaluje. Nedávná zpráva Mezivládního 

panelu o změně klimatu předpovídá, ţe masivní globální růst v dopravě způsobí zvýšení 

spotřeby energie a emisí uhlíku v odvětví o neuvěřitelných 80% oproti roku 2002 do roku 

2030. V EU, emise CO2 ze silniční dopravy se zvýšily o 26% mezi lety 1990 a 2004. Pouze 

několik států má vyvinutý stabilní automobilový průmysl a udává směr nových trendů 

v rozvoji a aplikaci nových materiálů, tzv. nanomateriálů. Mezi tyto státy patří hlavně 

Japonsko, Korea, Indie, Německo a Spojené státy [42,45]. 

 

  Složka                    Považovaný za čistý vzduch          Typicky znečištěná atmosféra 

 

Částečky imisí                    10 – 20 μg. m
-
 
3
                                260 – 3200 μg.m

-
 
3
 

Oxid siřičitý                     0,001 – 0,01 ppm                                 0,02 – 3,2 ppm 

Oxid uhličitý                     300 – 330 ppm                                   350 – 700 ppm 

Oxid uhelnatý                        1 ppm                                              2 – 300 ppm 

Oxidy dusíku                   0,001 – 0,01 ppm                                 0,30 – 3,5 ppm 

Uhlovodíky                           1 ppm                                                1 – 20 ppm 
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V tomto ohledu je nezbytné přijetí určitých opatření vedoucích k eliminaci 

produkovaných škodlivin. Veřejné finance pro podporu nanotechnologií v automobilovém 

průmyslu vzrostly v minulém desetiletí z  400 milionů EURO v roce 1997 na cca 3 

miliardy EURO. V tomto směru Evropská Unie (EU) zaostává o více neţ 10% za 

velmocemi USA a Japonskem. USA patří k nejlepším, co se týče přenesení technologií do 

praxe, i v rámci vyjádření výsledků na obyvatele.  

Základem financování nanotechnologie v EU je dokument poskytující základní 

návod na zabezpečení rozvoje nanotechnologie a byl přijatý Evropskou komisí v roce 

2004. EU financuje nanotechnologie 0,01% HDP (hrubý domácí produkt), USA také 

0,01% HDP a Japonsko přibliţně 0,02% HDP. Bohuţel finanční prostředky vynakládané 

do oblasti nanotechnologie v Evropě nejsou příliš cílené. 

Inovace v oblasti nanotechnologie jsou hybnou silou hospodářského růstu na 

světovém trhu, musejí být však v kaţdé míře podpořeny výzkumem. Co se týče 

financování nanotechnologie konkrétně v České Republice, tak výzkum a vývoj je 

rozdělen: na institucionální financování z institucionálních prostředků vyhrazených 

v rámci rozpočtu ČR, na financování s podporou prostředků z EU nebo státního rozpočtu 

ČR v kombinaci s vlastními zdroji dofinancování (podpora malých a středních 

podnikatelů), na účelové financování (podporu výzkumných projektů zaměřených na 

grantové, programové a jiné projekty), a na neinstitucionální – soukromé financování, coţ 

znamená 100% účast investora [43,44]. 

 

4.1.1 Nanotechnologie a nanomateriály pro automobilovou dopravu 

Teprve v posledních letech dochází k výraznému vývoji nových materiálů, coţ 

představuje nejvýznamnější pokrok v oblasti dopravy, a to zvláště automobilového 

průmyslu. Automobilový průmysl roste velmi dynamicky a je tak jedním z nejsilnějších 

průmyslových odvětví.  

Význam nanotechnologie v oblasti dopravního inţenýrství se zvyšuje. Lze očekávat 

sníţení ceny katalyzátorů náhradou drahých platinových kovů za levnější materiály, vyšší 

chemickou reaktivitu, účinností a sníţení emisí škodlivých látek. Aktuální výzkum v této 

oblasti je zaměřen na vývoj dokonalejších materiálů pro výstavbu dopravních zařízení, na 
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charakterizaci tradičních materiálů pouţívaných v dopravě, na zařízení a aplikací technik a 

znalostí vyvinutých v širší oblasti dopravního inţenýrství, na pochopení a charakterizaci 

procesů v oblasti nanotechnologie [42,46].  

Nanotechnologie umoţňují přípravu nových materiálů s lepšími fyzikálními, 

chemickými a biologickými vlastnostmi. Velký přínos lze očekávat i v oblasti 

katalyzátorů. 

V osmdesátých letech minulého století byly v automobilovém průmyslu 

preferovány materiály na bázi ţeleza, hliníku, hořčíku a jejich slitin, a aţ do současnosti 

jsou upřednostňovány kompozitní materiály, niklové slitiny a nové materiály. Do skupiny 

nových materiálů vyuţívaných v automobilové průmyslu (tzv. “high-tech“  materiály) jsou 

řazeny materiály kovové, keramické nebo polymerní (plasty a slitiny titanu) obzvláště 

slitiny s tvarovou pamětí (ang. Shape-memory alloy). Tyto materiály ovlivňují spotřebu 

pohonných hmot, vedou ke sniţování hmotnosti vozů, odolávají korozi, zvyšování 

bezpečnosti, jsou odolné vůči oxidaci za vysokých teplot anebo odolné vůči opotřebení. 

S rozvojem nových technologií jsou do automobilové dopravy začleňovány 

progresivní nové materiály vyuţívající nanotechnologie. V této oblasti jsou stále více 

preferovány plastové materiály, resp. polymerní materiály. Těmito materiály lze nahradit 

značnou část ocelových částí vozů [43]. V oblasti dopravy jsou nejčastěji formulovány 

termíny nanomateriály, coţ jsou strukturované nanomateriály[47]. 

Co se týče vlastností nanomateriálů, rozhoduje o něm nejen chemické, ale i 

strukturní sloţení. Pokud je alespoň jeden rozměr struktury materiálu v rozměru              

10
-9

 - 10
-7

 m, objevují se významné změny ve vlastnostech nanomateriálu ve srovnání 

s podobnými materiály sloţených ze struktur ve větší velikosti. Nanočástice vykazují 

odlišené fyzikálně-chemické vlastnosti, ke kterým patří změna barvy, tepelné chování, 

rozpustnost, mechanické vlastnosti (pevnost), katalytická aktivita anebo vodivost. 

Významným vlivem, ovlivňujícím chování nanočástic, je změna poměru jejich povrchu 

nebo objemu. Objem se s velikostí sniţuje, ale podíl atomů na povrchu částic se zvyšuje a 

z tohoto důvodu převaţují povrchové vlastnosti nad vlastnostmi objemovými [43,48]. 
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Existují dvě zásadní cesty, jak zlepšit kvalitu ovzduší. Jedním z nich jsou 

nanostrukturované membrány, které jsou ve vývoji a katalyzátory, které se jiţ v 

současnosti pouţívají a jsou také stále vyvíjeny. Právě na nanokatalytické konvertory je 

práce dále soustředěna [19]. 

 

4.1.2 Nanostrukturované katalytické konvertory  

Termín katalytický konvertor (také označován jako katalyzátor) byl poprvé pouţit 

Švédským chemikem jménem Jöns Jacob Berzelius v jeho publikované práci o 

katalytickém rozkladu peroxidu vodíku v Edinburském filozofickém časopise v roce 1836 

[3]. 

Katalyzátory (podle pracovního mechanismu rozlišovány na oxidační a redukční) 

pouţívané v automobilové dopravě převádějí škodlivé sloučeniny na látky méně škodlivé 

ještě před vyústěním do výfuku. Jsou pouţity k chemickým reakcím, které mění jeden typ 

molekuly na jiný při niţší teplotě, anebo vytváří více efektivní reakci. Katalyzátory 

vyrobené z nanočástic mají nejlepší povrchovou plochu pro reakci s reagujícími 

chemikáliemi neţ katalyzátory vyrobené z větších částic. Větší plocha povrchu dovoluje 

více chemikáliím reagovat s katalyzátory současně, coţ způsobuje, ţe se katalyzátory 

stávají více efektivními [19,44]. 

Pouze část dnes pouţívaných katalyzátorů mohou být klasifikovány jako 

nanokatalyzátory. Koncept nanokatalyzátorů není pro vědce a inţenýry pracujících v tomto 

oboru nový. Ačkoliv termín “nano“ nebyl všeobecně pouţívaný do nedávné doby, 

výzkumní pracovníci se soustředili na produkci velmi malých částic aktivních 

katalytických center s cílem maximalizovat účinnost reakce a sníţit celkové náklady na 

chemický proces. Nanokatalyzátor je definován jako materiál, který má katalytické 

vlastnosti na nejméně jednom z rozměrů v nanometrech a je to látka, která umoţňuje nebo 

urychluje průběh chemické reakce a sama se přitom nespotřebovává. Je velmi účinným 

prostředkem, který vede ke sníţení emisí oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a uhlovodíků 

[40,42,44,49].   
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Technologie nanokatalyzátorů nabízí odhad pro environmentální, energetické a 

ekonomické přínosy pro dieselové motory v sektoru dopravy do roku 2020. Roční úspory 

energie by měly dosáhnout aţ 10-12 bilionů za kaţdý milion automobilů s benzínovým 

motorem přeměněným na dieselový motor auta a roční sníţení by mělo být 0,7 milionů tun 

emisí oxidu uhličitého za kaţdý milion automobilů s benzínovým motorem přeměněným 

na dieselový motor [56].  

V dnešní době mají katalyzátory enormní dopad na sociální a ekonomickou 

strukturu světa. Předpokládá se, ţe od roku 2010 bude přibliţně 12 bilionů dolarů vyuţito 

kaţdý rok na produkci zboţí v celosvětovém měřítku této oblasti. Katalyzátory se 

pouţívají k produkci široké řady výrobků v různých oborech [3,40]. 

 

4.1.3 Nové nanokatalyzátory pro automobilovou dopravu 

Američtí vědci pracují na projektu nanokatalyzátorů pro dieselové motory 

zaloţených na zeolitu, které nabízejí lepší výkon a ţivotnost katalyzátorů a povedou ke 

sníţení emisí. Zeolitové nanokatalyzátory se vyuţijí ve třech klíčových průmyslových 

oblastech, a to pro dieselové motory pro dopravu a také mimo dopravu a 

v petrochemickém průmyslu. Tyto nanokatalyzátory budou mít také uplatnění pro 

v odhadu 12 milionů dieselových motorů vyuţívaných mimo dopravu, které se vyuţívají 

například na farmách, v průmyslu, ţelezniční dopravě, rekreaci a v jiných lehkých 

uţitkových odvětvích.  

Největší potenciál spotřebitelů nanokatalyzátorů je v Americkém dopravním 

sektoru, který představuje 12-16 milionů pasaţérů osobních vozidel ročně. Dieselové 

motory obvykle vyuţívají katalytických systémů k redukci škodlivých emisí a ke splnění 

regulačních poţadavků pro škodlivé limity. Mají o přibliţně 30% větší spotřebu paliva neţ 

benzínové motory, poskytují cestu pro sníţení závislosti na dováţené ropě a zlepšují tak 

celkovou energetickou účinnost. Vyuţití vylepšených dieselových motorů můţe také 

redukovat emise oxidu uhličitého, nicméně emise z dieselových motorů obsahují vysoké 

mnoţství oxidů dusíků (NOx), částic a také vzdušných toxinů, a všechny z těchto prvků 

výrazně škodí lidskému zdraví a ţivotnímu prostředí [42,44,49]. 
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Společnost automobilových inţenýrů (ang. Society of Automotive Engineers) 

v Japonsku vybrala pár výzkumných pracovníků pro firmu Mazda Motor Corp, kteří 

pracovali na účinnosti a technologiích ke sníţení emisí. 

Nový materiál pro katalyzátor umoţní také velice efektivní čištění s minimálním 

poškozením v průběhu času i při těch nejtěţších provozních podmínkách.  Struktura tohoto 

nanokatalyzátoru pouţívá mnohem menší částice katalyzátoru, které poskytují větší 

celkový povrch. Výsledkem je katalyzátor vyroben z vysoce odolného materiálu, který 

pouţívá o 70% méně drahých kovů. Je tvořen nanočásticemi katalyzujícího kovu o 

průměru menším neţ je 5 µm, ukotvených na povrchu keramického nosiče (Obr.8). 

K vytvoření stejného katalytického povrchu je potřeba menší mnoţství drahého kovu neţ 

je u konvenčních katalyzátorů běţné, a tím zvyšuje efektivní plochu pouţívaných drahých 

kovů. Ukotvením nanočástic na povrchu nosiče je zabráněno migraci nanočástic 

v důsledku styku s vysoce zahřátým plynem, která by jinak vedla k tvorbě aglomerátů 

nanočástic, a tím ke sníţení účinného efektivního povrchu a katalytické účinnosti 

[50,51,52].  

V tom je výhoda na rozdíl od konvenčního katalyzátoru, kde expozice horkými 

výfukovými plyny způsobuje shluk částic drahých kovů do větších shluků, coţ sniţuje 

jejich účinnou plochu a katalytickou aktivitu. Co působí proti tomuto, je zvýšené mnoţství 

drahých kovů potřebné k udrţení efektivního čistícího výkonu. 
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Obrázek č.8  Nanokatalyzátor firmy Mazda Motor Corp [51] 

 

Technologie byla představena na automobilu Mazda 3 (Mazda Axela je název 

pouţívaný v Japonsku), který se v Japonsku kvalifikuje jako super ultra-nízko emisní 

vozidlo       (ang. Super Ultra-Low Emissions Vehicle, SU-LEV) a to díky tomu, ţe 

dosáhla emisí výfukových plynů, a také díky podstatnému sníţení spotřeby uţívaných 

drahých kovů. Tento nanokatalyzátor pro Mazdu 3 vyţaduje pouze 0,15 g / dm
-3

 drahých 

kovů, coţ je přibliţně o 70% méně neţ 0,55 g / dm
-3

 poţadovaného u předchozího modelu 

[53]. 
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Cílem a také výsledkem firmy Mazda bylo omezení výfukových emisí. V roce 2005 

vyhovělo 90% jejich vozů certifikaci SU-LEV.  

 

5 Diskuze 

Nanověda a nanotechnologie představují koncepčně nový přístup k pochopení a 

vyuţití vlastností hmoty v nano- rozměrech, a v těchto rozměrech začínají fungovat jiné 

zákony, neţ u klasické Newtonovské fyziky, jedná se o kvantovou fyziku. Některé 

chemické reakce se odehrávají na rozhraní povrchů, takţe materiály vyrobené z nanočástic 

budou daleko více reaktivní neţ stejné mnoţství stejného materiálu vyrobeného z větších 

částic.  Je to multidisciplinární obor, který zahrnuje širokou a rozmanitou škálu zařízení z 

inţenýrství, fyziky, chemie a biologie. Narůstající nové oblasti nanotechnologie, které se 

otevřely díky rychlému pokroku ve vědě a technice, vytváří nesčetné nové moţnosti pro 

ţivotní prostředí. Umoţňuje vybudování něčeho na podstatně menším měřítku, coţ 

znamená, ţe je potřeba méně prostředků na výstavbu.  

Mizí hranice mezi zavedenými vědeckými a technickými obory. Nanotechnologie 

pronikají do mnoha oblastí našeho ţivota a jiţ znatelně prolínají ekonomiku. Hodně 

pokroků v nanotechnologiích je také svázáno s výpočetní technikou. Počítačové čipy 

a tranzistory byly zmenšovány po desetiletí a dnes existují tranzistory vyrobené z jediné 

uhlíkové nanotrubice, které jsou pouhým okem neviditelné. 

Jeden z diskutovaných problémů týkajících nanotechnologie je to, ţe se jedná 

o poměrně mladou a velice rozsáhlou disciplínu, takţe je velice těţké předvídat nechtěné 

efekty, které mohou při reakcích vzniknout. Nicméně nanotechnologie jsou velkým 

příslibem do budoucna. Dneska se pod tímto pojmem skrývá spousta různých moţností a 

vylepšení a technika půjde dopředu, jako šla v minulých letech. Moţnosti, které budou 

v budoucnu nanotechnologie nabízet, si dneska nedokáţeme ani představit. 

Výhled vyuţití nanotechnologií pro “čistší” budoucnost v automobilovém průmyslu  a 

dekontaminaci podzemních vod se jeví jako účinnější a nákladově efektivní.  
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Ochrana ţivotního prostředí je neustále diskutovatelným tématem a to vše vyvolalo 

jeho zvýšené znečišťování, které se týká jak ovzduší, tak vod. Kontaminace spodních vod 

je váţným problémem pro současnost i budoucnost. Mnoho lokalit v ČR je znečištěno 

chlorovanými uhlovodíky, například tetrachlorem. Do spodních vod se tyto látky dostaly 

neopatrným pouţíváním rozpouštědel při různých výrobách. 

Pokud jde o vyuţívání nZVI technologie pro sanaci znečištěné vody, výchozí 

myšlenkou byla otázka, jak můţe společnost maximalizovat výhody, a zároveň 

minimalizovat rizika s ohledem na sociální hodnoty. Vyuţití nanočástic nulamocného 

ţeleza pro in situ redukci kontaminantů je v současnosti intenzivně zkoumaná metoda, s 

velkým sanačním potenciálem. Tato metoda je pouţitelná pro široké spektrum 

kontaminantů, od jednoduchých kationtů a aniontů aţ po sloţité organické halogenované 

sloučeniny. Ve vědecké literatuře se uvádí, ţe nanočástice ţeleza reagují se sedmdesáti 

různými sloučeninami, proto je výběr konkrétní lokality na pilotní ověření velmi důleţitý. 

Před vlastní aplikací se však musí ověřit optimální koncentrace ţeleza, aby reakce i 

migrace byly optimální. “Chceme prověřit a vyhodnotit také reakci nanoţeleza s 

polychlorovanými bifenyly, domníváme se, ţe je nanočástice moţné vyuţít i při odstranění 

dusičnanů z vod a podobně,“ dodává Černík. Výhoda je také v tom, ţe levný zdroj 

vhodných nanočástic ţeleza je velmi dobře dostupný.  

Princip technologie nové moderní čističky odpadních vod vyuţívajících částic nanoţeleza 

představuje velký pokrok pro čištění kontaminovaných vod. V průběhu praktických testů, 

které proběhly, se navíc ukázalo, ţe při pouţití nanoţeleza se dají eliminovat i látky, které 

byly doposud povaţovány za neodbouratelné. Zařízení získalo na základě komplexních 

testů Stavební technické osvědčení, které stvrzuje jeho vysokou účinnost při odstranění 

téměř 60 druhů toxických látek. Nová technologie má kromě niţší pořizovací ceny a 

menších nákladů na provoz ještě řadu dalších předností, jako je rozměr zařízení, a to díky 

tomu, ţe nepotřebuje velké sedimentační nádrţe, které jsou u klasických čistíren odpadních 

vod zvyklostí a další velkou výhodou je také fakt, ţe odpadním produktem transformace 

nanoţeleza je netoxický oxid ţeleznato-ţelezitý. Ten lze díky specifickým magnetickým 

vlastnostem snadno separovat a pouţít tak pro další recyklaci. 
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Také ovzduší je velice znečištěno, a to z velké míry látkami unikajícími ze 

spalovacích motorů v automobilovém průmyslu. Mazda Motor Corp jako první na světě 

vyvinula nanokatalyzátor, vysoce odolný nový katalyzátor výrazně sniţující mnoţství 

pouţívaných drahých kovů a účinně čistící výfukové plyny vozidla. V roce 2010 byl tento 

nanokatalyzátor představen na automobilu Mazda 3 a splňuje nejnovější emisí předpisy.  

Způsob, jakým práce konstrukce katalyzátoru pro automobilovou společnost Mazda začala, 

se skládalo ze základního materiálu potaţeného drahými kovovými částicemi, jako jsou 

platina, rhodium a palladium. U těchto nanokatalyzátorů je potřeba menší mnoţství 

drahého kovu k vytvoření stejného katalytického povrchu, čímţ se zvyšuje efektivní plocha 

pouţívaných drahých kovů zhruba o 70-90%. Dosáhla také emisí výfukových plynů, které 

jsou nejméně z  75% čistší neţ stanovila vláda v roce 2005, a tím se označuje jako nízko 

emisní vozidlo. 

Do budoucna se velký pokrok očekává ve vývoji nových pohonných hmot 

vyuţívající nanotechnologie, které pozmění závislost na fosilních palivech, ale také nových 

motorech, kde se bude mimo jiné sledovat příspěvek ke skleníkovým plynům. 

 

6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo definovat nanotechnologie, nanomateriály, získat 

přehled o vyuţívání nanočástic Fe
0 

pro in situ redukci kontaminantů a zhodnotit vyuţití 

nanokatalytických konvertorů pouţívaných v automobilovém průmyslu vzhledem k 

ochraně ţivotního prostředí. Jelikoţ daná problematika není obsáhle popsána kníţními 

publikacemi, mnoho čerpané literatury pochází z vědeckých článků publikovaných na 

internetu.  

Na základě literární rešerše bylo popsáno vyuţití nanočástic nulamocného ţeleza 

pro in situ redukci kontaminantů, a také vyuţití nanokatalyzátorů pro automobilovou 

dopravu. Byl uveden celkový souhrn informací od historie nanočástic nulamocného ţeleza, 

jejich vlastností, vyuţití, metody výroby, interakce určitých prvků s nanočásticemi 

nulamocného ţeleza, vyuţití, aplikace, laboratorní experiment pro odstranění prvků 

polutantů a současnou situaci v Evropě. Byl popsán účinek nanokatalyzátorů pro 

automobilovou dopravu u konkrétního typu nanokatalyzátoru firmy Mazda Motor Corp. 
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Jelikoţ je kontaminace podzemní vody váţným problémem, je třeba zvolit správná 

opatření pro jejich sanaci. Správné opatření by mělo být dostatečně efektivní, cenově 

přijatelné a být co nejjednodušší pro realizaci. Sanace podzemních vod je naprosto 

nezbytná a jiţ provádí se v mnoha lokalitách. Dřívější metody pro sanaci podzemních vod 

jsou málo účinné a prostorově omezené, proto je účinnější postup (metoda zaloţená na 

oxidačně redukčním procesu), kdy se do podzemí nasákne účinná látka schopná vyvolat 

reakci, při které se kontaminant mění na méně toxickou látku, nebo se v podzemí 

stabilizuje tak, aby kontaminace dále nemigrovala. Jako vhodná účinná látka se osvědčilo 

elementární ţelezo. Nová metoda, na kterou stále prověřují na Technické univerzitě v 

Liberci, je rychlejší, účinnější, a přitom levnější neţ staré postupy, proto by se měla stát 

více uţívanou. Sanace  nanočásticemi ţeleza se tedy jeví jako lepší metoda. Léčí četné 

chlorované sloučeniny, pesticidy, PCB, kovy (znehybnění). V uvedeném laboratorním 

experimentu z lokality kontaminované těţkými kovy (převáţně Cd, Cu a As) a zbytkovým 

znečištěním chlorovanými etheny  byly uvedeny výsledky pouţití nanoţeleza ve 

třech různých koncentracích. Celkově bylo zjištěno, ţe nanoţelezo odbourává 

kontaminanty efektivně, a se zvyšující se koncentrací nanoţeleza vzrůstá účinnost 

odbourávání kontaminantů (Tab.3) (Graf 2). Ovšem mechanismus poklesu koncentrace 

jednotlivých kationtů těţkých kovů je různý . 

Nanočástice Fe
0
 jsou jiţ komerčně dostupné v několika různých produktech a byly 

úspěšně pouţity ve více neţ 30 oblastech. 

Firma Mazda byla oceněna cenou za vědu Ashara (JSAE Awards) za 

nanokatalyzátor pro osobní automobil Mazda 3, která představuje ocenění vědců a 

inţenýrů, kteří učinili významný příspěvek k rozvoji automobilové techniky. Tyto 

nanokatalyzátory jsou výhodné a to právě proto, ţe záměrem firmy Mazda Motor Corp 

bylo účinné sniţování výfukových emisí, čehoţ bylo dosaţeno.   
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	Historie nanotechnologie je obecně spojena s začátkem prosince roku 1959, kdy americký fyzik Richard Phillips Feynman na zasedání Americké fyzikální společnosti v Kalifornské Instituci Nanotechnologií přednesl projev s názvem “Tam je spousta místnosti...
	Nanočástice, úzce spojeny s nanotechnologiemi, vznikly již dávno. V roce 1449 si Vlámský sklář John Utynam nechal v Anglii patentovat barevné sklo s nanočásticemi zlata, Švýcarský lékař a chemik von Hohenheim používal zlaté nanočástice k léčbě v 16. s...
	2.1.4 Nanotechnologie a současnost

	V současné době se hodně úsilí věnuje předvídání vize, ve které by nanotechnologie hrály roli v moderní společnosti a navrhovaly účinné nanotechnologické inovace.  Nanotechnologie jsou již v mnoha objektech každodenního života okolo nás, ale to je pou...
	Budoucnost nanotechnologií má velký potenciál, který povede ke změně společnosti stejným způsobem jako průmyslová revoluce, což samozřejmě bude mít vliv na každého z nás. Národní vědecký ústav předpovídá, že v roce 2015 bude pro vývoj nanotechnologie ...
	V praxi má více co do činění s vyšetřováním nových vlastností, které se projevují v této velikosti měřítka, a schopnosti manipulovat a uměle konstruovat struktury v tomto měřítku. Experimenty a počítačové simulace byly již po celá desetiletí zaměřeny ...
	Co se týče společnosti a životní prostředí, energie z obnovitelných zdrojů se stane normou. Například solární články na základě kvantových teček mohou být účinné až z 85%; vítr, vlny a geotermální energie budou využívány efektivněji s použitím nových ...
	2.2 Nanomateriály
	2.2.1  Nanomateriály a příroda


	V přírodě většina základních životních procesů probíhá v nanorozměrech už od pradávna. Základními stavebními prvky přírody jsou atomy a molekuly, mnoho biologických materiálů lze tedy klasifikovat jako nanočástice. Molekula je seskupení jednoho nebo v...
	Bakterie se svou velikostí 1-10 μm patří do mezoskopické oblasti rozměrové škály, zatímco viry s rozměry 10-200 µm patří do horní části velikosti nanočástic. Stavebními bloky proteinů je 20 aminokyselin a každá má rozměr kolem 0,6 µm, z toho v přírodě...
	Obrázek č.1  Peptidový nanodrátek [58]
	Deoxyribonukleová kyselina (DNA), tvořící genetický materiál má rovněž strukturu zhuštěného nanodrátku (Obr.2). Jejími staveními bloky jsou čtyři nukleotidní molekuly, které jsou spojeny k sobě v dlouhém dvojšroubovitém nanodrátku, aby vytvořily chrom...
	Obrázek č.2  Struktura DNA [59]
	2.2.2 Nanomateriály a technologie

	Výzkum nových materiálů a nanomateriálů představuje nesmírný přínos pro oblast zlepšení životního prostředí a v České Republice je rozvoj a výzkum těchto materiálů finančně podporován.
	Nanotechnologie zahrnují výrobu rozmanitého spektra nanomateriálů, pod které spadají nanoobjekty a nanočástice. Nanomateriály mají jeden rozměr (1D) menší než 100 µm, nanoobjekty mají dva rozměry (2D) menší než 100 µm (například uhlíkové nanotrubice (...
	Nanomateriály jsou známé taky pod tzv. novými materiály. Tímto pojmem jsou myšleny kvantové tečky, karbonové nanotrubice a fullereny, které mají uplatnění v mnoha různých sektorech. Kvantové tečky mohou být použity v solárních článcích, ale také v opt...
	Co se týče výčtu nanomateriálů, je jich nespočet. Jsou uvedeny takto: nanopráškové materiály, nanočástice, kvantové tečky, nanovlákna, kompozitní materiály obsahující nanočástice, materiály s uhlíkovými nanotrubičkami nebo fullereny, tenké vrstvy nebo...
	Obrázek č.3  Multi elektrodové pole založeno na nanotrubičkách [60]
	2.2.3 Nanomateriály a jejich budoucnost

	Ve vědecké literatuře probíhají diskuze zaměřené na problematiku nanomateriálů v souvislosti s požadavky na posouzení nebezpečnosti. Diskuze jsou zaměřeny na klíčové ideály nebo podstatné charakteristiky informací požadovaných pro účely identifikace n...
	Pro posouzení rizik látek uvolňovaných do životního prostředí je k dispozici mnoho standardizovaných postupů, ale tyto postupy byly vyvinuty převážně pro standardní chemické látky a nejsou vždy vhodné pro nanomateriály. Takto zjišťované skutečnosti by...
	2.3 Vybraná legislativa vztahující se k nanotechologiím

	Nanotechnologie jsou vyvíjeny a uváděny na trh čím dál častěji, to pochopitelně souvisí s rozvojem výzkumu, přípravy a výroby nanočástic a dalších nanomateriálů. Hodně legislativních zákonů, které by měly mít významný vliv pro rozvoj nanotechnologií j...
	Přátelé Země (ang. Friends of the Earth - FoE) je mezinárodní síť environmentálních organizací v 76 zemích 5 kontinentů zahrnující okolo dvou milionů členů. Přátelé Země Evropy veřejně oznamují, že současný evropský regulační rámec neposkytuje dostate...
	Workshop na téma “Nanotechnologie pro životní prostředí – Sanace“ byl svolán ve Společném výzkumném centru v Ispře v Itálii v roce 2007. Tento workshop přivedl přední vědce dohromady z celé Evropské Unie, kteří předložili své práce pro nápravu životní...
	Další z organizací zabývající se ochranou životního prostředí je National Environmental Policy Act (NEPA) zvažující environmentální dopady navrhovaných akcí a rozumné alternativy k těmto akcím. EPA hodnotí a komentuje Prohlášení o vlivu na životní pro...
	3 Možnosti nanotechnologií v ochraně ovzduší a vod
	3.1 Metoda sanace podzemních vod nanočásticemi Fe0 aplikací in situ

	K dispozici je řada sanačních technologií pro podzemní vody, ale v závislosti na cílovém znečištění a hydrogeologických podmínkách nejsou všechny metody stejně účinné. Na trhu je několik technologií pro řešení těkavých organických látek, ty jsou ale j...
	Jedna z nejpoužívanějších oblastí využívání nanotechnologie k přímé léčbě znečištěné vody je náprava sanací. Pro objasnění lze říci, že sanace je přijetí určitých opatření vedoucích k nápravě škod způsobených lidskou činností.
	Žádná z těchto technologií není univerzálně použitelná, v závislosti na vlastnostech prostředí a kontaminujících látkách musí být vybrána nejúčinnější metoda. Výhody a nevýhody vybraných metod jsou uvedeny v následující tabulce (Tab.1) [29].
	Tabulka č.1  Srovnání čtyř in situ metod  nZVI, konvenční PRB, tepelné a chemické
	oxidace [29]
	3.1.1 Historie nZVI

	Až do roku 1992 jako převládající technologie pro úpravu a řešení kontaminace podzemních vod byla pomocí čerpadla a dekontaminací. Vzhledem k tomu, že ex situ dekontaminace je velmi nákladná a pomalá (proces léčení funguje asi 18 let), veřejné stránky...
	Technologie využívající nZVI (Obr.4) byla vyvinuta v roce 1990. Tato technologie vyžaduje, aby znečištěná podzemní voda byla čerpána z kolektoru, ošetřená off-site, a pak navrácena zpět. Pozdější vývoj metody propustné reaktivní bariéry (viz Tab.1) př...
	Mobilita a životnost nZVI částic je omezena, proto jsou některé změny v nZVI studovány, testovány a až poté uvedeny na trh. Nejdůležitější jsou povrchově upravené nZVI, emulgované nZVI (lepší mísitelnost s DNAPL (hustá nevodná kapalná fáze, ang. Dense...
	Obrázek č.4  Nanočástice železa zachycená v emulzi [61]
	3.1.2 Vlastnosti nZVI

	nZVI se objevují jako nová možnost pro čištění kontaminovaných půd a podzemních vod a použití těchto nanočástic na bázi nulamocného (elementárního) železa Fe0 metodou in situ je metoda sanace prostředí znečištěného chlorovanými uhlovodíky, těžkými kov...
	Na Technické univerzitě v Liberci probíhá výzkum, jehož cílem je upravit povrchové vlastnosti nanoželeza tak, aby jeho in situ aplikace pro odstranění chlorovaných organických látek ze životního prostředí byla co nejúčinnější.
	Je třeba brát v úvahu, že nanočástice mají jiné fyzikálně-chemické  vlastnosti  než běžné železné piliny a vykazují specifické katalytické, elektrické a magnetické vlastnosti spojené s uplatněním povrchových jevů, které zvyšují chemickou aktivitu atom...
	3.1.2.1 Fyzikální vlastnosti

	Obecně se železné nanočástice skládají z jádra tvořeného elementárním železem a obalu tvořeného oxidy železa, tzv. core-shell struktura (Obr.5) [32].
	Vzhledem k jejich malé velikosti jsou částice velmi reaktivní, a to více reaktivní než železo v jiných podobách, jako například granulované železo, které je běžně uplatňováno. Disperzní podíl je vytvářen přitažlivými sílami mezi jednotlivými částicemi...
	Na velikost, tvar a složení nanočástic má významný vliv především způsob jejich přípravy a stabilizace povrchu částic vhodným povrchově aktivním činidlem. Pro dosažení největší efektivnosti aplikace nanočástic při odstraňování kontaminantů z horninové...
	Existují různé metody povrchové stabilizace a to elektrická stabilizace, elektrostérická a stérická stabilizace. Při každé této metodě je ovšem důležité, aby stabilizační molekuly byly schopny dostatečně pevné adsorpce na povrch částice, a také aby by...
	Obrázek č.6  Elektrická dvojvrstva [62]
	3.1.2.2 Chemické vlastnosti

	Reakce Fe0 + H2O + RX → RH + Fe2+ + OH- + X- (R představuje uhlovodíkový zbytek a X halogen) nejlépe popisuje mechanismus abiotické redukce chlorovaných uhlovodíků pomocí železa. Elementární železo Fe0 se oxiduje na ionty Fe2+. Přesný mechanismus uved...
	Obtížnost sekvenční hydrogenolýzy, kterou lze nejlépe popsat rovnicí                  RX + 2 e- + H+ →  RH + X- (R je uhlovodíkový zbytek a X halogen), závisí na typu uhlovodíku (zvyšuje se od alifatických k aromatickým uhlovodíkům) a je ovlivněna pří...
	Při reduktivní β-eliminaci halogenových organických látek, kterou  popisuje rovnice -CHX ≡CHX- + 2 e- → -CH≡CH- + 2 X- (X je halogen) dochází k vytvoření násobné vazby mezi atomy uhlíku a k odstranění atomů halogenů z molekuly rozpouštědla ve formě ha...
	3.1.3 Metody výroby nZVI

	Existuje několik možností, jak vyrobit nZVI (Tab.2). Železné částice vyrobené různými metodami se liší v jejich uspořádání, velikosti a povrchu. Z toho vyplývají různé reaktivity a agregační vlastnosti nanočástic.
	V podstatě existují dva základní způsoby, a to fyzikální a chemické metody výroby. Fyzikální metody patří mezi nepříliš využívané, protože vyprodukované nanočástice dosahují velikosti kolem 10 µm a výše, což znamená, že musí být mechanicky umlety na m...
	Tabulka č.2    Přehled vybraných chemických metod pro přípravu nanočástic [32]
	Převážně se lze setkat se několika typy nanoželeza. RNIP (reaktivní nanočástice železa, ang. Reactive Nanoscale Iron Particles) vyrábí japonská firma Toda Kogyo Corp. Toda RNIP představují krystalický typ nanoželeza vytvořený redukcí plynné fáze z FeO...
	nZVI mohou být také produkovány mletím kameniva nebo mikročástic [29,32,33].
	Obrázek č.7   Snímek nanočástic NANOFER 25S [63]
	3.1.4 Využití  nanočástic kovů

	Kromě rozkladu organických látek lze nanočástice kovů, a to jak nanočástic železa, hořčíku, hliníku, titanu nebo vápníku v elementární nebo lidické formě, směsné oxidy MgO-Al2O3, CaO-Al2O3 nebo bimetalické nanočástice železa (s povrchovým pokrytím dal...
	Použití nanočástic na bázi nulamocného elementárního železa pro čištění podzemních vod metodou in situ je metoda sanace prostředí znečištěného chlorovanými uhlovodíky, těžkými kovy, radionuklidy a dalšími kontaminanty. Největší uplatnění ale nalézá na...
	Železné nanočástice představují jedinou oblast aplikace uvolněním nanočástic pro nápravu životního prostředí. Elementární železo patří mezi nejvhodnější a nejpoužívanější, protože je jednou z přirozených složek životního prostředí a při aplikaci in si...
	Komerční technologie představují využití nanočástic železa jako redukční činidlo pro sanaci chlorovaných organických látek ve vodě, jedná se o přímou úpravu používání železných pilin nebo nanoželezného prášku. Kromě toho, jistá společnost (ang. Pars E...
	3.1.5 Interakce nanoželeza s vybranými polutanty

	Při reakci s chromem je podstatou sanačního procesu redoxní děj na povrchu nanoželeza, při kterém se železo uplatňuje jako donor elektronů a kontaminant jako akceptor (akceptor přijímá elektron, elektronový pár nebo proton od jiné obdobné částice (don...
	Při reakci s typickým polokovem arsenem dochází k odlišenému chování. Ve vodách se vyskytuje ve formě aniontů ve struktuře anorganických arsenitanů H3AsO3, H2AsO3-, HAsO32-, arseničnanů H3AsO4, H2AsO4- a HAsO42-. Přechod mezi oběma oxidačními stavy je...
	Zvláštní postavení mezi ostatními kontaminanty má radioaktivní uran. Z chemického hlediska patří mezi těžké kovy a v přírodě se vyskytuje ve třech mocenstvích - čtyř, pěti a šesti mocný. V oxidačním prostředí je uran většinou ve formě rozpuštěného ani...
	V případě dusičnanů by tento postup mohl být alternativou k dnes běžně používaným biologickým metodám, jejichž průběh je pomalý a někdy neúplný v porovnání s metodami chemickými. Redukce dusičnanů může probíhat několika způsoby s různými konečnými pro...
	3.1.6 Způsoby aplikace nanoželeza

	Jednou z výhod in situ sanačních metod je skutečnost, že injektovaná podpůrná látka může v horninovém prostředí využívat stejných migračních cest, jaké využívaly kontaminující látky pouze s tím rozdílem, že injektovaný reaktivní materiál má většinou p...
	Před každou realizací sanace je nutné provést detailní průzkum lokality v kombinaci s laboratorními a terénními zkouškami pro detailní poznání skutečností jako jsou geologické a hydrogeologické stavby lokality, fyzikálně-chemické vlastnosti podzemní v...
	Vlastní aplikace nanočástic je doporučeno spojit s technikami jako je terénní měření (fyzikálně-chemické parametry, koncentrace Fe2+ a celkového Fe), vzorkování podzemní vody, stopovací zkoušky, hydrodynamické zkoušky, zkoušky vrtů a mnoho dalších [32...
	Sanační systém je navrhován s ohledem na cílový limit sanace. K této aplikaci příslušného činidla na dané lokalitě je možné přistoupit až po úspěšném provedení pilotní aplikace a cílem je dosáhnout daných cílových parametrů sanace v daném časovém inte...
	Vlastní návrh sanačního systému musí obsahovat typ a rozsah kontaminace, cílové parametry sanace, způsob aplikace nanoželeza, forma nanočástic a jejich dispergace (rovnoměrné rozptýlení látky zejména v kapalném prostředí), aplikace a monitoring sanace.
	Sanaci lze rozdělit do několika kroků. První z nich je sanace ohniska, která je využívaná spíše na menších plochách a je definována jako oblast s velmi vysokou koncentrací kontaminantů, které mohou přesahovat produkt rozpustnosti a vytvářet DNAPL, což...
	Protože použití nanoželeza je teprve na počátku, od roku 2010 existují v České Republice pouze dvě plné probíhající sanace s použitím nanoželeza: sanace areálu KAR-BOX v Hořicích v Podkrkonoší, která byla zahájena v roce 2008, a sanace lokality Písečn...
	3.1.7 Finanční náklady nZVI

	Graf č.1  Cenové porovnání nZVI za 1 kilogram [29,36]
	Uvedený graf je pouze orientační. V závislosti na objednaném množství a úpravách nZVI je přesná cena stanovena. V roce 2011 se uvádí cena 100 - 125 EURO za kilogram, náklady pro nZVI jsou výrazně nízké. Nanoželezo a granulované železo byly k dispozici...
	Co se týče nákladů na sanaci, webové stránky námořnictva na nZVI z roku 2009 označují náklady na sanace okolo 120-200 EURO za m3 kontaminovaných zemin v určitém zdroji zóny. Mezi hlavní nákladové položky patří velikost ošetřované plochy, počet monitor...
	3.1.8 Laboratorní experiment s odstraněním prvků polutantů

	Interakce nanočástic železa s toxickými kovy je poměrně rychlá, doba reakce se pohybuje podle typu kontaminantu a koncentrace nanoželeza v řádu minut až hodin. V laboratorních podmínkách byla pozorována adsorpce arsenu na povrchu železa během několika...
	Vody kontaminované organickými i anorganickými polutanty, konkrétně těžkými kovy a uhlovodíky, lze odstranit například in situ chemickou oxidací (ISCO), ale tím dojde k oxidaci těžkých kovů, které jsou ve vyšším oxidačním stavu většinou lépe rozpustné...
	Tabulka č.3  Změny koncentrace sledovaných látek při kontaktu s různou koncentrací
	nanoželeza po dobu jednoho dne [32]
	Mechanismus poklesu koncentrace jednotlivých kationtů je různý. V případě primárního kontaminantu Cd nejde o oxidačně-redukční změnu, ale pravděpodobně o reakci na zvýšení pH a tvorbu povrchových komplexů kationtu Cd2+ na vznikajících oxidech železa. ...
	Koncentrace chlorovaných ethenů také klesají, ale zde se projevuje krátká doba kontaktu s nanoželezem. Při prodloužení doby kontaktu na 21 dní došlo k úplnému odstranění všech chlorovaných ethenů již při nejnižší koncentraci nanoželeza. Jak již bylo u...
	Graf č.2  Pokles koncentrace sledovaných těžkých kovů vlivem interakce s nanoželezem po dobu jednoho dne (původní koncentrace 100%) [32]
	3.1.9 Čistička využívající nanočástic Fe0  pro sanaci podzemních vod

	Možnosti, jak rychleji a účinněji sanovat kontaminované podzemní vody pomocí nanočástic železa, zkoumal vědecký tým Miroslava Černíka z Technické univerzity v Liberci. Realizace projektu s názvem “Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi nulamocného...
	Princip technologie nové moderní čističky odpadních vod je založen na kontaktu znečištěné vody a nanočástic železa o rozměru 40-100 nanometrů ve speciálním reaktoru. Prototyp unikátního zařízení, které je chráněno řadou patentů, je k dispozici ve VTP ...
	Projekt využití vlastností elementárního železa podpořila dotací 26 milionů Kč v rámci programu Nanotechnologie pro společnost Akademie věd ČR. Liberečtí vědci při jeho realizaci spolupracují s vědeckými týmy brněnské Masarykovy univerzity, olomoucké ...
	V průběhu projektu doslova Černík řekl: “Samozřejmě nevíme úplně přesně, jaký bude konečný produkt vývoje. Kulička nanoželeza může být různě veliká a povrchově modifikovaná. Může na ní být například slabá vrstvička oxidu, což jí může dodávat lepší vla...
	Nová technologie má kromě nižší pořizovací ceny a menších nákladů na provoz ještě řadu dalších předností, jako je rozměr zařízení, a to díky tomu, že nepotřebuje velké sedimentační nádrže, které jsou u klasických čistíren odpadních vod zvyklostí a dal...
	V průběhu praktických testů se navíc ukázalo, že při použití nanoželeza se dají eliminovat i látky, které byly doposud považovány za neodbouratelné. Zařízení získalo na základě komplexních testů Stavební technické osvědčení, které stvrzuje jeho vysoko...
	Vývojem železných nanočástic NANOFER se zabývají v Centru pro výzkum nanomateriálů na Univerzitě Palackého v Olomouci ve spolupráci s pracovištěm Technické univerzity v Liberci formou projektu v rámci programu AV ČR „Nanotechnologie pro společnost“. Č...
	3.1.10 nZVI  - Situace ve světě

	Existují minimálně tři společnosti v Evropě pracující s nZVI pro sanaci a jedna společnost vyrábějící nZVI (Tab.4). Několik studií zdůrazňují na technické problémy, které je potřeba řešit. Hlavní obavy se týkají omezené schopnosti pohybu a životnosti ...
	Tabulka č.4   Přehled Evropských ústavů pracujících s nZVI [29]
	Tabulka č.5  Globální regulační schválení nZVI [29,33,38]
	V předchozí tabulce je uvedeno globální regulační schválení pro nZVI, pro všechny ostatní země není známo, zda sanační projekt s nZVI bude akceptován.
	Citujme Miroslava Černíka z univerzity v Liberci: „V České Republice se vyskytuje asi 100 míst a nejméně 1000 míst (asi 5% všech kontaminovaných míst) v Evropské Unii, kde by mohla být provedena sanace s nZVI. Evropští experti odhadují, že celkový trž...
	V  Evropě se vyskytuje odhadem 20 000 míst, které musí být sanovány a dalších 350 000 potenciálně kontaminovaných míst mají být určeny Evropskou agenturou pro životní prostředí. V USA existuje mezi 235 000 až 355 000 míst, které vyžadují očistu v odha...
	4 Nanotechnologie v dopravě
	Atmosféra Země je plynný obal obklopující Zemi. Chrání nás před škodlivým kosmickým zářením, škodlivým slunečním zářením a slunečním větrem, a obsahuje vzduch, který dýcháme. Vlivem dopravy, a to jak vlaková, vzdušná  anebo automobilová doprava (z nic...
	Typické produkované škodliviny v dopravě jsou škodlivé plyny jako CO, CO2, NOX, CNHM, aldehydy; sloučeniny Pb, samozřejmě prachové částice (Tab.5) a velice významná je emise alkenů a aromátů podílejících se na tvorbě fotochemického smogu [9].
	Motorová nafta a benzín produkuje spalováním v motorech složitou směs plynů a jemných částic (běžně známých jako saze). Tato směs obsahuje více než 40 jedovatých znečišťujících látek, včetně oxidu dusného, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, oxidu u...
	Tabulka č.6  Porovnání čistého a znečištěného vzduchu   [39]
	Automobilová doprava je v současnosti nejčastěji sledovaným a vysokým srovnávacím měřítkem v průmyslové vyspělosti jednotlivých států. Doprava generuje obrovské množství znečištění na celém světě, což představuje 26% z celkového využití energie ve svě...
	V tomto ohledu je nezbytné přijetí určitých opatření vedoucích k eliminaci produkovaných škodlivin. Veřejné finance pro podporu nanotechnologií v automobilovém průmyslu vzrostly v minulém desetiletí z  400 milionů EURO v roce 1997 na cca 3 miliardy EU...
	Základem financování nanotechnologie v EU je dokument poskytující základní návod na zabezpečení rozvoje nanotechnologie a byl přijatý Evropskou komisí v roce 2004. EU financuje nanotechnologie 0,01% HDP (hrubý domácí produkt), USA také 0,01% HDP a Jap...
	Inovace v oblasti nanotechnologie jsou hybnou silou hospodářského růstu na světovém trhu, musejí být však v každé míře podpořeny výzkumem. Co se týče financování nanotechnologie konkrétně v České Republice, tak výzkum a vývoj je rozdělen: na instituci...
	4.1.1 Nanotechnologie a nanomateriály pro automobilovou dopravu

	Teprve v posledních letech dochází k výraznému vývoji nových materiálů, což představuje nejvýznamnější pokrok v oblasti dopravy, a to zvláště automobilového průmyslu. Automobilový průmysl roste velmi dynamicky a je tak jedním z nejsilnějších průmyslov...
	Význam nanotechnologie v oblasti dopravního inženýrství se zvyšuje. Lze očekávat snížení ceny katalyzátorů náhradou drahých platinových kovů za levnější materiály, vyšší chemickou reaktivitu, účinností a snížení emisí škodlivých látek. Aktuální výzkum...
	Nanotechnologie umožňují přípravu nových materiálů s lepšími fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi. Velký přínos lze očekávat i v oblasti katalyzátorů.
	V osmdesátých letech minulého století byly v automobilovém průmyslu preferovány materiály na bázi železa, hliníku, hořčíku a jejich slitin, a až do současnosti jsou upřednostňovány kompozitní materiály, niklové slitiny a nové materiály. Do skupiny nov...
	S rozvojem nových technologií jsou do automobilové dopravy začleňovány progresivní nové materiály využívající nanotechnologie. V této oblasti jsou stále více preferovány plastové materiály, resp. polymerní materiály. Těmito materiály lze nahradit znač...
	Co se týče vlastností nanomateriálů, rozhoduje o něm nejen chemické, ale i strukturní složení. Pokud je alespoň jeden rozměr struktury materiálu v rozměru              10-9 - 10-7 m, objevují se významné změny ve vlastnostech nanomateriálu ve srovnání...
	Existují dvě zásadní cesty, jak zlepšit kvalitu ovzduší. Jedním z nich jsou nanostrukturované membrány, které jsou ve vývoji a katalyzátory, které se již v současnosti používají a jsou také stále vyvíjeny. Právě na nanokatalytické konvertory je práce ...
	4.1.2 Nanostrukturované katalytické konvertory

	Termín katalytický konvertor (také označován jako katalyzátor) byl poprvé použit Švédským chemikem jménem Jöns Jacob Berzelius v jeho publikované práci o katalytickém rozkladu peroxidu vodíku v Edinburském filozofickém časopise v roce 1836 [3].
	Katalyzátory (podle pracovního mechanismu rozlišovány na oxidační a redukční) používané v automobilové dopravě převádějí škodlivé sloučeniny na látky méně škodlivé ještě před vyústěním do výfuku. Jsou použity k chemickým reakcím, které mění jeden typ ...
	Pouze část dnes používaných katalyzátorů mohou být klasifikovány jako nanokatalyzátory. Koncept nanokatalyzátorů není pro vědce a inženýry pracujících v tomto oboru nový. Ačkoliv termín “nano“ nebyl všeobecně používaný do nedávné doby, výzkumní pracov...
	Technologie nanokatalyzátorů nabízí odhad pro environmentální, energetické a ekonomické přínosy pro dieselové motory v sektoru dopravy do roku 2020. Roční úspory energie by měly dosáhnout až 10-12 bilionů za každý milion automobilů s benzínovým motore...
	V dnešní době mají katalyzátory enormní dopad na sociální a ekonomickou strukturu světa. Předpokládá se, že od roku 2010 bude přibližně 12 bilionů dolarů využito každý rok na produkci zboží v celosvětovém měřítku této oblasti. Katalyzátory se používaj...
	4.1.3 Nové nanokatalyzátory pro automobilovou dopravu

	Američtí vědci pracují na projektu nanokatalyzátorů pro dieselové motory založených na zeolitu, které nabízejí lepší výkon a životnost katalyzátorů a povedou ke snížení emisí. Zeolitové nanokatalyzátory se využijí ve třech klíčových průmyslových oblas...
	Největší potenciál spotřebitelů nanokatalyzátorů je v Americkém dopravním sektoru, který představuje 12-16 milionů pasažérů osobních vozidel ročně. Dieselové motory obvykle využívají katalytických systémů k redukci škodlivých emisí a ke splnění regula...
	Společnost automobilových inženýrů (ang. Society of Automotive Engineers) v Japonsku vybrala pár výzkumných pracovníků pro firmu Mazda Motor Corp, kteří pracovali na účinnosti a technologiích ke snížení emisí.
	Nový materiál pro katalyzátor umožní také velice efektivní čištění s minimálním poškozením v průběhu času i při těch nejtěžších provozních podmínkách.  Struktura tohoto nanokatalyzátoru používá mnohem menší částice katalyzátoru, které poskytují větší ...
	V tom je výhoda na rozdíl od konvenčního katalyzátoru, kde expozice horkými výfukovými plyny způsobuje shluk částic drahých kovů do větších shluků, což snižuje jejich účinnou plochu a katalytickou aktivitu. Co působí proti tomuto, je zvýšené množství ...
	Obrázek č.8  Nanokatalyzátor firmy Mazda Motor Corp [51]
	Technologie byla představena na automobilu Mazda 3 (Mazda Axela je název používaný v Japonsku), který se v Japonsku kvalifikuje jako super ultra-nízko emisní vozidlo       (ang. Super Ultra-Low Emissions Vehicle, SU-LEV) a to díky tomu, že dosáhla emi...
	5 Diskuze
	Nanověda a nanotechnologie představují koncepčně nový přístup k pochopení a využití vlastností hmoty v nano- rozměrech, a v těchto rozměrech začínají fungovat jiné zákony, než u klasické Newtonovské fyziky, jedná se o kvantovou fyziku. Některé chemick...
	Mizí hranice mezi zavedenými vědeckými a technickými obory. Nanotechnologie pronikají do mnoha oblastí našeho života a již znatelně prolínají ekonomiku. Hodně pokroků v nanotechnologiích je také svázáno s výpočetní technikou. Počítačové čipy a tranzis...
	Ochrana životního prostředí je neustále diskutovatelným tématem a to vše vyvolalo jeho zvýšené znečišťování, které se týká jak ovzduší, tak vod. Kontaminace spodních vod je vážným problémem pro současnost i budoucnost. Mnoho lokalit v ČR je znečištěno...
	Pokud jde o využívání nZVI technologie pro sanaci znečištěné vody, výchozí myšlenkou byla otázka, jak může společnost maximalizovat výhody, a zároveň minimalizovat rizika s ohledem na sociální hodnoty. Využití nanočástic nulamocného železa pro in situ...
	Princip technologie nové moderní čističky odpadních vod využívajících částic nanoželeza představuje velký pokrok pro čištění kontaminovaných vod. V průběhu praktických testů, které proběhly, se navíc ukázalo, že při použití nanoželeza se dají eliminov...
	Také ovzduší je velice znečištěno, a to z velké míry látkami unikajícími ze spalovacích motorů v automobilovém průmyslu. Mazda Motor Corp jako první na světě vyvinula nanokatalyzátor, vysoce odolný nový katalyzátor výrazně snižující množství používaný...
	Do budoucna se velký pokrok očekává ve vývoji nových pohonných hmot využívající nanotechnologie, které pozmění závislost na fosilních palivech, ale také nových motorech, kde se bude mimo jiné sledovat příspěvek ke skleníkovým plynům.
	6 Závěr
	Cílem této bakalářské práce bylo definovat nanotechnologie, nanomateriály, získat přehled o využívání nanočástic Fe0 pro in situ redukci kontaminantů a zhodnotit využití nanokatalytických konvertorů používaných v automobilovém průmyslu vzhledem k ochr...
	Na základě literární rešerše bylo popsáno využití nanočástic nulamocného železa pro in situ redukci kontaminantů, a také využití nanokatalyzátorů pro automobilovou dopravu. Byl uveden celkový souhrn informací od historie nanočástic nulamocného železa,...
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	Firma Mazda byla oceněna cenou za vědu Ashara (JSAE Awards) za nanokatalyzátor pro osobní automobil Mazda 3, která představuje ocenění vědců a inženýrů, kteří učinili významný příspěvek k rozvoji automobilové techniky. Tyto nanokatalyzátory jsou výhod...
	[58] URL ONLINE Obr.1  http://www.nature.com/nnano/journal/v1/n3/covers/index.html  [Cit.2011-2-2]
	[59] URL ONLINE Obr.2 http://www.dna-sequencing-service.com/dna-sequencing/dna-structure-3/ [Cit.2011-2-2]
	[60]  URL ONLINE Obr.3 http://www.zimbio.com/Nanotechnology/articles/KsRqYBVPu1S/Nice+Nano+Materials+photos [Cit.2011-2-4]
	[61] URL ONLINE Obr.4 http://rtreport.ksc.nasa.gov/techreports/2002report/200%20Biological%20Sciences/214.html [Cit.2011-2-4]
	[62] URL ONLINE Obr.6 http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/batteries/printall.php [Cit.2011-2-5]

