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Pokročilé materiály pro inovativní sanační technologie

Technologie byla vyvinuta a otestována v rámci řešení projektu MPO-TIP (FR-TI3/622) "Vývoj a použití difúzních reaktivních bariér
na bázi mikroFe a nanoFe pro sanace"ve spolupráci MEGA a.s. s Technickou univerzitou v Liberci a Univerzitou Palackého v Olomouci

REAKTIVNÍ PRÁŠKOVÝ MATERIÁL
NA BÁZI NANO A MIKROČÁSTIC ŽELEZA
Reduktivních vlastností železa lze využít v sanační praxi například při reduktivní dehalogenaci
celé řady uhlovodíků. S klesajícím rozměrem částic železa se zvyšuje jejich reaktivita a možnost
migrace v horninovém prostředí, zároveň se však také zkracuje „životnost“ železných částic díky
jejich rychlejší oxidaci.
Prezentovaný materiál kombinuje výhody
nanočástic železa (minoritní složka kompozitu:
rychlý nástup reduktivního účinku, velká speciﬁcká
plocha povrchu zaručující vysokou reaktivitu) a
mikročástic železa (majoritní složka kompozitu:
nízká cena, dlouhotrvající reduktivní vlastnosti) a
zaručuje dlouhodobé působení zejména v
podmínkách podzemních vod.
Použití prezentovaného materiálu vede ke snížení
nákladů na sanace podzemních vod a
zefektivnění procesu dekontaminace. Další
výhodou je využití pro širokou škálu polutantů:
anorganické (zejména těžké kovy), organické
(halogenované uhlovodíky, PCB apod.).
Železo se v přírodě přirozeně vyskytuje v
nejrůznějších formách (zejména v podobě oxidů
železa). Kompozit tak může být použit v
technologiích šetrných k životnímu prostředí.
Obr. 1: Snímek z elektronového mikroskopu,
detail kompozitní částice a jejího povrchu

Složení
Fe0 – 99.75* %, polymer – 0.25 % (* v závislosti na použitém materiálu a způsobu přípravy
může být část železa ve formě oxidů nebo může obsahovat příměsi: C, Si)

Příprava
• Laboratorní měřítko – lze libovolně měnit parametry
produktu (typ polymeru, velikost částic, poměry složek
kompozitu a pod.).
• Průmyslové měřítko – kompozit lze připravit přímo na
lokalitě z práškových prekurzorů stabilních na vzduchu
• Dodávaný materiál je v podobě suspenze nebo prášku.
Obr. 2: Snímek z elektronového mikroskopu,
kompozitní částice při nižším rozlišení

Aplikace
• Podzemní vody – odstranění kontaminace v podobě halogenovaných uhlovodíků
• Materiál vhodný pro konstrukci difúzních reaktivních bariér
• Materiál pro kombinované technologie (např. podpořené elektrickým proudem)
• Separace čistírenských kalů

Obr. 5: Monitorování úbytků
oxidů Fe v průběhu redukce

Obr. 4: Identiﬁkace oxidů Fe na povrchu
matrice (mössbauerova spektroskopie)
Obr. 6: Vývoj Eh a pH při reakci s vodou
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Obr. 3: Příprava kompozitu mikročástic a nanočástic Fe
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Obr. 7: Vyhodnocení
vývoje pH a EH ve výřezu
stabilitního diagramu
(90 dnů reakce)
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Obr. 8: Kompozit nano/mikročástic Fe
před aplikací do vrtu

KONTAKT PRO TECHNICKOU
A OBCHODNÍ KOMUNIKACI:

8

10

pH

Obr. 9: Kompozit nano/mikročástic Fe
odebraný po 5-ti měsících z aplikačního vrtu
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