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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá sanací kontaminované podzemní vody chlorovanými etheny. 

Hlavním cílem práce bylo teoreticky zpracovat metodiku sanace horninového prostředí pomocí 

nanoželeza formou rešerše a následně tyto znalosti aplikovat na zhodnocení in situ aplikace 

nanoželeza. Pilotní zkouška byla provedena metodou direct push na lokalitě Spolchemie v Ústí 

nad Labem. Z monitoringu fyzikálně-chemických parametrů a analýz vzorků podzemní vody 

bylo zjištěno, že aplikací nanoželeza došlo k nastavení reduktivní dehalogenace v horninovém 

prostředí. Ta se projevila nárůstem produktů rozkladu chlorovaných uhlovodíků. Nanoželezo 

doteklo do vrtu AW5-50 - 4 m vzdáleného od místa zásaku. Na tomto vrtu byla zaznamenána 

dlouhodobá (3,5 měsíce) redukce kontaminace (89 %). 

Rešeršní část bakalářské práce je zaměřena na problematiku kontaminace chlorovanými etheny, 

vlastnosti částic elementárního nanoželeza, in situ chemickou redukci pomocí nanoželeza, na 

přírodní poměry lokality areálu Spolchemie a obsahuje shrnutí předchozích aplikací na lokalitě. 

 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis is focused on remediation of chlorinated hydrocarbons. The main aim of 

the thesis was to elaborate a method of remediation of groundwater by using in situ chemical 

reduction by nanoscale zero-valent iron by direct push method at the Spolchemie site in Ústí 

nad Labem. From the monitoring of physicochemical parameters and analysis of groundwater 

it was discovered that the injection of nanoscale zero-valent iron caused reductive 

dehalogenation in the soil body. This was reflected in the increase of degradation products of 

chlorinated hydrocarbons. Nanoscale zero-valent iron reached borehole AW5-50 that was 

situated 4 metres away from the place of injection. A long-term (3.5 month) reduction of the 

contaminants (89 %) was monitored in this borehole. 

In the theoretical part of the thesis there is a description of contamination by chlorinated 

hydrocarbons, properties of nanoscale zero-valent iron, in situ chemical reduction by nanoiron, 

and natural conditions at the Spolchemie site. 
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1 Úvod 

Nevhodné nakládání s nebezpečnými látkami (odpady, těžké kovy nebo různé chemikálie) v 

nedávné minulosti mělo a má nepříznivý dopad na životní prostředí. Jedním z problémů je 

likvidace starých ekologických zátěží. Mnohé průmyslové areály jsou znečištěné řadou 

polutantů. Pomocí sanací podzemních vod se snažíme zamezit jejich negativnímu vlivu na 

prostředí. Jednou z kontaminovaných lokalit je také areál Spolchemie a.s. v Ústí nad Labem. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo napsat rešerši dostupné literatury o chlorovaných 

ethenech a nanoželezu společně se zpracováním a vyhodnocením terénních dat z aplikace 

nanoželeza a dalších přípravných prací, které proběhly na zájmovém území. 

1.1 Úloha autora v řešeném projektu 

Je třeba zmínit, že ne všechny práce prováděné v rámci řešeného projektu byly vypracovány 

přímo autorkou této bakalářské práce. Všechny přejaté údaje, data, výsledky a interpretace jsou 

řádně citovány. Seznam prací provedených přímo autorkou bakalářské práce je uveden níže. 

 Rešeršní část – vlastnosti a základní poznatky chlorovaných ethenů, vlastnosti a význam 

nanoželeza (přesněji částic 10-100 nm nula-mocného železa, dále nanoželezo), teorie 

metody chemické redukce za využití nanoželeza, přírodní, geologické a hydrogeologické 

údaje o zájmovém území a dříve provedené práce na lokalitě, na kterých se autorka 

nepodílela 

 Asistence při monitoringu stopovacích látek, aplikaci nanoželeza a odběru vzorků, měření 

fyzikálně-chemických parametrů a měření hladiny podzemní vody, dále HPV 

 Samostatné vyhodnocení obou stopovacích zkoušek, měření hydrokarotáže a její 

vyhodnocení, průběžné vyhodnocení monitoringu podzemní vody 

 Interpretace získaných dat, diskuse, závěry a doporučení průběhu prací do budoucnosti 

2 Kontaminace chlorovanými etheny 

Chlorované etheny, dále ClE představují uhlovodíky, které se řadí mezi tzv. DNAPLs fáze 

(Dense Nonaqueous Phase Liquid). Jedná se o nevodné kapalné substance, jejichž hustota je 

větší než hustota vody. DNAPLs proto klesají pod HPV a vytváří zde vrstvy a shluky. 
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Znamenají velký ekologický problém, jelikož jsou ve vodě málo, ale dostatečně rozpustné, aby 

mohly být podzemní vodou odnášeny do velkých vzdáleností od zdroje kontaminace a 

ohrožovat ekosystémy i zdraví lidí. Jejich životnost v prostředí se může pohybovat v řádu 

desítek až stovek let a závisí například na rychlosti proudění podzemní vody a na jejich 

rozpustnosti (Yu et al., 2000). 

Celkově se do této skupiny řadí 6 chlorovaných uhlovodíků – tetrachlorethen (PCE), 

trichlorethen (TCE), 1,2-cis-dichlorethen (1,2-cis-DCE), 1,2-trans-dichlorethen, 1,1-

dichlorethen a vinylchlorid (VC) (US EPA, 2000). 

ClE mají velmi široké průmyslové využití. Používají se například v automobilovém průmyslu, 

v medicíně a farmacii, v domácnostech, v textilním průmyslu pro čištění oděvů, k odmašťování 

kovů nebo k výrobě lepidel a pepřových sprejů (US EPA, 2009). 

2.1 Vlastnosti, chování a zdroje chlorovaných ethenů 

ClE jsou sestaveny z dvojice atomů uhlíku navzájem spojených dvojnou vazbou. Na atomech 

uhlíku jsou vázány 1 až 4 atomy chloru v závislosti na stupni halogenace (viz obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Chemické vzorce ClE (US EPA, 2000) 

Chemické i fyzikální vlastnosti jsou určeny počtem substituovaných atomů chlóru. Čím vyšší 

je počet navázaných atomů chlóru, tím vyšší je hustota a atomová hmotnost a současně tím 

nižší je rozpustnost ve vodě a také tlak nasycených par (US EPA, 2000). Obecně jsou ClE čiré 

těkavé kapaliny, které dosahují vyšší hustoty než voda a jsou primárně využívány jako 
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průmyslová rozpouštědla. Výjimku tvoří VC - bezbarvý jedovatý plyn s nasládlou vůní (US 

EPA, 2009). 

 

Obrázek 2: Transportní procesy DNAPLs kontaminace (US EPA, 2000) 

ClE představují rizikový faktor pro životní prostředí. Jsou schopné se adsorbovat do půdy, 

rozpouštět se v podzemní vodě a také se uvolňovat do půdního vzduchu. ClE se v podzemním 

prostředí mohou pohybovat několika způsoby (viz obrázek 2). Primárně má substance tendenci 

klesat (v důsledku vysoké hustoty) skrz nenasycenou a poté nasycenou zónu, dokud nedosáhne 

hranice nepropustného podloží. ClE jako představitelé DNAPLs fáze mají schopnost téct po 

nakloněném nepropustném podloží i proti směru proudění podzemní vody. V podzemní vodě 

dochází k aktivnímu transportu, který se uskutečňuje pomocí advekce, kdy látka migruje ve 

směru šíření proudění podzemní vody. V půdě je látka pasivně transportována pomocí procesu 

difuze, který vzniká v důsledku gradientu koncentrací v podzemní vodě (US EPA, 2000). 

2.2 Zdroje chlorovaných ethenů 

ClE se mohou vyskytovat jak v povrchové vodě, tak i ve vodě podzemní nebo ve vzduchu.  

S největšími koncentracemi ClE se setkáváme v oblastech starých průmyslových areálů, kde 

probíhá výroba chlorovaných uhlovodíků, dále ClU. Nebezpečné látky mohou unikat do 

podloží a kontaminovat horninové prostředí. Rizikové mohou být zóny blízké vedení 

průmyslového odpadu. K jejich uvolňování dochází také při chybně prováděném spalování ClE 

nebo ze skládek odpadů jako produkt degradace dalších chlorovaných chemických substancí 

(US EPA, 2011). 
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2.3 Toxicita chlorovaných ethenů 

 Tetrachlorethen 

TCE se vyskytuje v detekovatelném množství v povrchové vodě, podzemní vodě, ve vzduchu 

ale také v půdě, jídle nebo v mléce. Nejčastějším způsobem, jak se dostává do lidského těla, je 

inhalací jeho par nebo požitím kontaminované vody. Další cestou může být kontakt přes 

pokožku, například při sprchování nebo plavání. Tento způsob ovšem není považován za hlavní 

problém. V historii byl zaznamenán případ přímého požití kontaminantu 6letým chlapcem. 

Dokumentovány byly známky ospalosti, závratě a halucinace. Následně chlapec ztratil vědomí 

a upadl do kómatu (US EPA, 2012). TCE je řazen mezi možné karcinogenní látky. Vystavení 

se jeho vlivům představuje vážné zdravotní problémy. Vědecké studie předpokládají spojitost 

TCE se zvýšeným počtem výskytu rakoviny ledvin, žaludku, jater a leukémie. Negativně 

ovlivňuje také srdce a nervový systém (ATSDR, 2008). 

 Trichlorethen 

TCE se může vyskytovat v ovzduší, povrchové vodě i podzemní vodě. Vystavení se jeho 

účinkům může mít nepříznivý dopad na centrální nervovou soustavu, imunní a hormonální 

soustavu. Způsobuje symptomy, jako jsou únava, nespavost, bolest hlavy a rozmazané vidění. 

Dále má nežádoucí účinky na játra, ledviny, trávicí trakt, dýchání a na pokožku. Bylo zjištěno, 

že vystavení účinkům TCE může vést k rakovině ledvin a dalších orgánů. Lékařské studie 

prokázaly spojitost mezi vystavením látce TCE a zvýšenému riziku srdečního defektu v 

průběhu těhotenství a dalšími problémy při porodu (US EPA, 2011). 

 Dichlorethen 

Do lidského organismu může dichlorethen vniknout vlivem inhalace. Jak cis, tak trans 1,2-

dichlorethen mohou způsobit zdravotní problémy. Při krátkodobém působení na lidský 

organismus vyvolává problémy s centrálním nervovým systémem. Po dlouhodobém vystavení 

dochází k rakovinovému bujení v játrech a k poškození oběhového a nervového systému (US 

EPA, 2009). 
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 Vinylchlorid 

VC se do lidského organismu může dostat několika cestami: vdechnutím kontaminovaného 

vzduchu, příjmem kontaminované pitné vody, požitím v potravě nebo v nápoji a také 

vstřebáním přes pokožku při použití kosmetiky balené v polyvinylchloridovém (PVC) obalu. 

Běžně se do lidského organismu dostane pouze malé množství VC (Kielhorn et al., 2000). Roku 

1974 byl poprvé v odborné vědecké literatuře označen jako látka mající karcinogenní účinky 

pro lidský i zvířecí organismus. Bylo zjištěno, že způsobuje rakovinu jater, mozku a plic. 

Důkazy o karcinogenních účincích byly evidovány zejména v průmyslových zařízeních u 

zaměstnanců, kteří byli vystaveni vlivu PVC a VC (Wagoner, 1983). 

Sanování kontaminace ClE, jako jsou PCE a TCE, je jedním z nejtěžších environmentálních 

problémů. Než dojde k úplné transformaci ClE na konečnou komponentu, probíhají přeměny 

ClE na jednotlivé meziprodukty. Sled těchto procesů se označuje jako reduktivní dehalogenace, 

jejímž principem je nahrazení atomu chlóru atomem uhlíku. Proces reduktivní dehalogenace 

lze vyjádřit následujícím schématem (Balážová et al., 2006): 

PCE → TCE → DCE → VC → ethylen 

3 Částice elementárního nanoželeza 

V oblastech životního prostředí se železo o rozměrech 10-100 nm ukázalo být velmi efektivním 

nástrojem pro sanaci kontaminovaných půd a podzemních vod. Důsledkem jeho nanorozměrů 

je mnohem větší reaktivita než u makroskopického železa (např. u železných pilin). Železo 

obecně je jedním z nejvíce rozšířených kovů na Zemi (Li et al., 2006). 

Nanoželezo se využívá pro in situ redukci kontaminantů, při které je injektováno do 

horninového prostředí pomocí vtláčení ve formě vodné suspenze, jejíž koncentrace se pohybují 

v řádu X g/l. Dále je nanoželezo transportováno prouděním podzemní vody. Faktor, který má 

vliv na migrační schopnost nanočástic, je jejich velikostní distribuce a její stabilita v čase. 

Jelikož je nanoželezo vysoce reaktivní, má tendenci se shlukovat a vytvářet větší konglomeráty, 

které se obtížně transportují proudem podzemní vody. Aby se tomuto jevu předešlo, přidávají 

se do suspenze aditiva zvyšující mobilitu částic na úkor jejich reaktivity a provádí se modifikace 

povrchu nanočástic pomocí chemických látek (Černík, 2010). 
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Obrázek 3: Běžné kontaminanty redukovatelné nanoželezem, Fe představuje železo, Pd palladium, čísla v závorkách označují 

citace uvedené ve zdrojovém článku (Li et al., 2006) 

In situ chemická redukce je metoda, která je v současnosti intenzivně zkoumaná. Její atraktivita 

spočívá zejména v možnosti využití pro široké spektrum kontaminantů (viz obrázek 3). 

Předmětem zájmu jsou jednoduché kationty a anionty (dusičnany, fosforečnany nebo sírany), 

dále složité organické halogenované sloučeniny a také těžké kovy (Černík, 2010). Největší 

uplatnění tato metoda nalézá při dechloraci organických sloučenin, během které ClU přecházejí 

na méně toxické nechlorované sloučeniny (Klímková, 2009). 

3.1 Vlastnosti nanoželeza 

Částice nanoželeza jsou typické svými magnetickými, elektrickými a katalytickými 

vlastnostmi, které souvisí s povrchovými jevy, jež zvětšují chemickou aktivitu atomů  

na povrchu kovových částic (Černík, 2010). 
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Obrázek 4: Model core-shell struktura částice nanoželeza (Sun et al., 2006) 

Nanoželezo se obecně vyskytuje v tzv. core-shell struktuře (viz obrázek 4). Přičemž jádro je 

tvořeno elementárním železem a obal je složen z oxidů železa (Sun et al., 2006). Průměr jedné 

částice se pohybuje v rozmezí 10-100 nm. Velikost, tvar a také složení částic nanoželeza je 

ovlivněno zejména způsobem jejich přípravy (Černík, 2010). 

Jedním z důvodů, proč je nanoželezo preferováno pro proces sanace podzemních vod, je jeho 

velký měrný povrch a s ním související reaktivita. V důsledku nanorozměrů je nanoželezo také 

dobře mobilní v horninovém prostředí, což je výhodné pro in situ sanaci za využití metody 

direct push, tedy přímého vtláčení do vrtu (Černík, 2010). 

Aby byla in situ redukce účinnější, je zapotřebí vytvořit stabilní disperzi nanoželeza  

ve vodném roztoku. Částice se tak mohu transportovat póry v nasycené zóně z místa aplikace 

až k ohnisku kontaminace. Částice nanoželeza na sebe navzájem působí přitažlivými silami. 

V případě kulovitých částic jsou tyto síly nepřímo úměrné první mocnině vzdálenosti jejich 

povrchů. Mezi dvěma makroskopickými útvary klesá energie interakce s rostoucí vzdáleností 

mnohem méně než mezi dvěma molekulami. Výsledkem je tvorba aglomerátů, tím pádem 

snížení povrchu a s ním i reaktivity aplikovaného činidla (Klímková, 2009). 

Pokud není povrch nanoželeza ničím upraven, značně se omezí jeho mobilita horninovým 

prostředím. Důvodem je jednak sorpce nanočástic na materiál, jehož póry mají prostupovat a 

potom také agregace až gelace (spojování do agregátů a složitějších struktur), která zapříčiňuje 

neprůchodnost pórů. V důsledku velkého měrného povrchu částic nanoželeza je velká 

povrchová energie a tím i tendence k agregaci (Klímková, 2009). 
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Ačkoliv je kovové železo v makroskopické podobě relativně levné, jeho nanočástice jsou v 

důsledku potřebných materiálů a procesů nezbytných pro jejich výrobu mnohem dražší. 

V současnosti se cena nZVI v USA pohybuje v rozmezí 60-80 $/kg (1500-2000 Kč/kg) a cena 

za makroskopické železo v rozmezí 2-10 $/kg (50-250 Kč/kg) (Bardos a Jones, 2015). 

3.2 Vliv nanoželeza na životní prostředí 

Jak již bylo zmíněno, železo má na Zemi značné zastoupení. V důsledku jeho sorbčních 

vlastností na pevnou složku horninového prostředí nehrozí riziko kontaminace pitné vody.  

V praxi je ovšem důležité nevystavovat se přímému kontaktu s lidskou pokožkou, jelikož by 

nanorozměrné částice mohly proniknout přes póry do těla a zavinit ucpání vlásečnic. Pokud 

pracujeme s nanoželezem ve formě prášku, je nutné vyvarovat se vdechnutí, protože by mohlo 

dojít k poškození dýchacího ústrojí. V praxi se však nejčastěji setkáme s používáním suspenze 

nanoželeza (Klímková, 2009). 

 

Obrázek 5: Reaktivita nanoželeza při styku se vzdušným kyslíkem (www.nanoiron.cz) 

Železo jako surovina je sama o sobě využívaná lidmi po staletí. Naproti tomu nanorozměrné 

železo se stalo významnou technologií. Jedná se o nový materiál, jehož vlastnosti umožňují 

provádět in situ chemickou sanaci velice efektivně. Nanoželezo ve formě prášku je vysoce 

reaktivní a pokud by bylo vystaveno vzdušnému kyslíku, došlo by vlivem rychlé oxidace k jeho 

okamžitému vznícení, jak demonstruje obrázek 5 (www.nanoiron.cz). 
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3.3 In situ chemická redukce pomocí nanoželeza 

Nanoželezo je schopné redukovat téměř všechny halogenové uhlovodíky na neškodné 

komponenty, jako je uhlovodík, chlorid a voda (Li et al., 2006). Proces abiotické redukce ClU 

je obecně popsán reakcí (Černík, 2010): 

𝐹𝑒 + 𝐻2𝑂 + 𝑅𝑋 → 𝑅𝐻 +  𝐹𝑒2+ + 𝑂𝐻− +  𝑋−      [1] 

kde R označuje zbytek z uhlovodíku a X halogen. Rovnice reakce pro konkrétní případ redukce 

TCE na ethen by vypadala takto (Černík, 2010): 

3 𝐹𝑒0 + 𝐶2𝐻𝐶𝑙3 + 3𝐻+ → 3 𝐹𝑒2+ + 𝐶2𝐻4 + 3 𝐶𝑙−     [2] 

V obou rovnicích [1, 2] má elementární železo Fe0 úlohu donoru elektronů, které jsou potřebné 

k redukci kontaminantů, a oxiduje se na ionty Fe2+. V případě redukce TCE je zapotřebí 6 

elektronů a 3 atomů elementárního železa. V rámci jednoho kroku by byl ovšem uvedený 

přesun z termodynamického hlediska jen málo pravděpodobný. Byl by možný pouze za 

předpokladu, že bude molekula TCE v kontaktu s povrchem železa po dostatečnou dobu 

(Černík, 2010). 

Jelikož dosud nejsou známy konkrétní mechanismy reakcí probíhajících během abiotické 

redukce ClU za využití nanoželeza, předpokládají se dvě možné reakční cesty – sekvenční 

hydrogenolýza a β-eliminace (Liu et al., 2005). 

 Sekvenční hydrogenolýza 

Za dostatečně silných redukčních podmínek dochází v halogenovaných uhlovodících při 

sekvenční hydrogenolýze k nahrazování vazeb uhlík-halogen vazbami uhlík-vodík, přičemž 

vznikají odpovídající uhlovodíky a anion halogenu: 

𝑅𝑋 + 2𝑒− +  𝐻+ → 𝑅𝐻 +  𝑋−        [3] 

kde R označuje zbytek z uhlovodíku a X halogen (Černík, 2010). 

 β-eliminace 

Reduktivní β-eliminace je reakce, při které je zvýšen počet násobných vazeb mezi atomy uhlíku 

a dojde k odstranění atomů halogenů z uhlovodíku ve formě halogenidů. Logickou podmínkou 
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je pak přítomnost halogenu na obou sousedních atomech uhlíku. Rovnice pro β-eliminaci 

halogenovaného ethenu by vypadala následovně: 

−𝐶𝐻𝑋 = 𝐶𝐻𝑋 −   + 2 𝑒− →  −𝐶𝐻 ≡ 𝐶𝐻 −   + 2 𝑋−     [4] 

kde X označuje halogen (Černík, 2010). 

Je-li ve vodě rozpuštěný kyslík, nastává oxidace železa podle rovnice (Černík, 2010): 

𝐹𝑒0 + 1 2⁄ 𝑂2 +  𝐻2𝑂 →  𝐹𝑒2+ + 2 𝑂𝐻−       [5] 

Reakce oxidace železa [5] probíhá v důsledku výjimečně velkého měrného povrchu částic velmi 

rychle. Výsledkem je prudké snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku, které vyvolá pokles 

oxidačně-redukčního potenciálu. Ve vodě dochází k intenzivní korozi železa a může docházet 

k jeho srážení ve formě železitých hydroxid-oxidů nebo přímo hydroxidu železitého. Po 

vyčerpání veškerého rozpuštěného kyslíku ve vodě nastává samotná reakce podzemní vody s 

železem. Jedná se o proces anaerobní koroze, jejímž produktem je elementární vodík (Černík, 

2010): 

𝐹𝑒0 + 2𝐻2𝑂 →  𝐹𝑒2+ + 2 𝑂𝐻− +  𝐻2       [6] 

Vznikající vodík pozitivně ovlivňuje růst anaerobních mikroorganismů, které redukují TCE. 

Jelikož při reakci [6] vznikají ionty OH-, zvyšuje se hodnota pH daného prostředí. Očekávané 

zvýšení se pohybuje v řádu jednotek (Černík, 2010). 

4 Základní údaje o lokalitě 

Pro optimální pochopení zájmové lokality je nezbytné znát její přírodní, geologické a 

hydrogeologické poměry. Tyto informace jsou vesměs čerpány ze závěrečné a 2 etapových 

zpráv firmy AQUATEST a.s. 

Počátek historie firmy sahá do roku 1856, kdy byla založena v Ústí nad Labem pod názvem 

Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu. Jeho nosným oborem byla anorganická chemie 

a dále se věnoval výrobě organických barviv a syntetických pryskyřic (www.spolchemie.cz/o-

nas). 
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Dnes Spolek nabízí širokou škálu syntetických pryskyřic a anorganickou výrobu, jejímž 

stěžejním pilířem je elektrolytická výroba chlóru a vysoce čistého hydroxidu sodného a 

draselného (www.spolchemie.cz/o-nas). 

Zdrojem znečištění byly tetrachlormethan a tetrachlorethen, které se využívaly pro výrobu 

freonů. Negativní dopad měla také výroba pryskyřic, netěsná kanalizace a úniky při manipulaci 

a skladování výrobních produktů (Kvapil et al., 2011). 

Důsledkem dlouholeté chemické a hutní výroby a nešetrného zacházení s nebezpečnými 

látkami je kontaminace podzemního prostředí. Hlavním kontaminantem jsou ClU, zejména 

TCE a PCE. Dále se zde objevuje DCE, jehož výskyt ukazuje na proces degradace ClE (Kvapil 

et al., 2011). 

4.1 Přírodní poměry 

Zájmové území katastrálně spadá pod město Ústí nad Labem a leží v nadmořské výšce přibližně 

146 m n. m. Ve vzdálenosti asi 100 m od zájmového území protéká Klíšský potok a 400 m 

protéká řeka Bílina. Jedná se o průmyslový areál zastavěný halami, výrobnami, komunikacemi 

a dalšími budovami. Přes zájmové území vede železniční trať. Samotný terén je rovinný, místy 

pokrytý betonem či asfaltem. Okolí podniku je zastavěno obytnou i průmyslovou zástavbou 

(Kvapil et al., 2014). 

4.2 Geologické poměry 

Z geologického hlediska je zájmové území součástí Českého masivu a spadá do mostecké 

pánve, na jejíž hranici zasahují sedimenty české křídové pánve a vulkanické terciérní horniny 

(Kvapil et al., 2012). Jednoduchá geologická mapa zájmového území je uvedena v příloze 1. 

Podloží Spolchemie je terciérního a křídového stáří. Nejspodnější vrstvy dosahují několika 

desítek metrů a jsou tvořeny druhohorními křídovými prachovci až jílovci. V malém množství 

se zde můžeme setkat s terciérními miocenními tufitickými jíly, jejichž mocnost se směrem od 

severu k jihu zmenšuje z jednotek metrů, až se na jihu areálu úplně vytrácí (vrtné práce 2015, 

Stejskal, ústní sdělení). 



20 

 

Nad těmito vrstvami leží kvartérní terasa tvořená zejména fluviálními a deluviofluviálními 

sedimenty řeky Bíliny a Klíšského potoka. Nachází se v hloubce od 3,5 do 14,5 m pod terénem 

a dosahuje mocnosti v průměru 6 m. Spodní část terasy se skládá ze štěrků a štěrkopísků s 

valouny bazaltu velikosti až 15 cm a křemene velikosti až 10 cm. Štěrkopísky jsou místy silně 

zahliněné, setkáváme se také s jílovitými proplástky. V hloubce asi 10 m se směrem k povrchu 

mění hrubozrnná frakce štěrků na jemnozrnnou tvořenou hnědými a rezavými písky a šedými 

jíly. Přibližně od hloubky 3 m je kvartérní terasa překryta světle hnědými sprašovými hlínami 

s obsahem oxidů železa (Kvapil et al., 2014). 

Na povrchu leží vrstva antropogenní navážky, která dosahuje mocnosti až 2 m a tvoří ji písčité 

hlíny se stavebním odpadem, cihlami, škvárou či kameny nebo úlomky betonu (Kvapil et al., 

2014). Obecně můžeme říci, že je geologická stavba říční terasy velmi složitá a mocnosti 

jednotlivých vrstev podloží se v ploše výrazně mění. 

4.3 Hydrogeologické poměry 

Nejvýznamnější kolektor podzemní vody na lokalitě se nachází v kvartérních štěrcích a píscích 

kvartérní terasy řeky Bíliny a Klíšského potoka. Tento mělký kvartérní kolektor má volnou až 

mírně napjatou HPV. Naražená HPV byla zjištěna od 2,8 do 6,2 m p. t., ustálená hladina je od 

3,0 do 4,0 m p. t. 

Hydraulická vodivost mělkého kvartérního kolektoru dosahuje hodnot 6.10-5–2.10-4 m/s, podle 

Jetela (1982) se tedy jedná o střední až vyšší hodnoty hydraulické vodivosti. Oblasti, kde jsou 

nižší propustnosti, jsou vyplněny kvartérními fluviálními jíly a hlínami a jejich hydraulické 

vodivosti leží v řádu10-6 m/s (Kvapil et al., 2011). 

Hlavní horizontální směr proudění podzemní vody je k JV až JVV ke Klíšskému potoku. 

Podzemní voda v zájmové lokalitě je pravděpodobně drénovaná skrytými výrony do Klíšského 

potoka a do řeky Bíliny. Topografie a geologie lokality předurčuje velikost spádu HPV. 

Přirozené proudění podzemní vody je výrazně ovlivněno základy budov, kanalizacemi, starými 

šachtami apod. Infiltrace srážek do půdy je značně omezená, jelikož je lokalita z velké části 

zakryta zástavbou a komunikacemi. Svou roli hrají také relativní nepropustnosti nadloží 

terasových sedimentů. K dotaci zřejmě dochází na okraji areálu, případně při vyšších stavech i 

zpětným prouděním ve vodotečích. 
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V důsledku technologických postupů výrobní činnosti, které v historii nebyly šetrné k 

životnímu prostředí, se do podloží dostaly chemikálie typu ClU nebo produkty rozkladu 

ropných látek. Tato kontaminace je prouděním podzemní vody nesena do Bíliny a Klíšského 

potoka (Kvapil et al., 2011). 

4.4 Popis znečištění 

Mezi anorganické a organické polutanty vyskytující se na zájmovém území patří hydroxid 

sodný, chlorid sodný, chlorid draselný, kovy, ClU a jejich deriváty a aromáty. Byly zjištěny 

také vysoké koncentrace síranů, fosforečnanů, fluoridů a hodnot chemické spotřeby kyslíku. 

Důsledkem znečištění je proměnlivé pH, zvýšená celková mineralizace vody a vodivost  

(až 1 470 µS/m) (Kvapil et al., 2012). 

Hlavním organickým kontaminantem v zájmové části lokality jsou ClE, zejména TCE a PCE. 

Dále se zde objevuje DCE, jehož výskyt ukazuje na proces degradace ClE. V roce 2013 tvořil 

1,2-dichlorethen téměř 50 % směsi ClE, vysoké zastoupení měly také TCE a PCE (Kvapil  

et al., 2014). 

4.5 Metodika prací provedených mimo bakalářskou práci 

Níže popsané práce proběhly na zájmovém území, ale autorka bakalářské práce se jich nijak 

neúčastnila. Informace jsou čerpány ze závěrečné zprávy firmy AQUATEST a.s. 

4.5.1 Vrtné práce 

Na zájmovém území bylo vyvrtáno celkem 14 vrtů. V období od roku 2005 do 2011 byly 

vrtnými pracemi zhotoveny monitorovací úzkoprofilové vrty AW5-32, AW5-33, AW5-26 a vrt 

širokoprofilový KJ-3. Nově v první polovině roku 2014 byl systém monitorovacích vrtů 

doplněn o úzkoprofilové vrty AW5-50, AW5-52, AW5-53, AW5-54, AW5-56, AW5-57, 

AW5-58, AW5-59. Hloubka úzkoprofilových vrtů na zájmovém území je ve většině případů  

7 m a dosah do úrovně kvartéru. Hloubka vrtu KJ-3 je 15 m a sahá do křídy. Dále byla v tomtéž 

období na zájmovém území instalována nová technologie mikročerpadel z institutu VEGAS ve 

Stuttgartu sloužící pro odběr podzemní vody. Jedná se o vrty AW5-51 a AW5-55. Technologie 

pneumatických mikročerpadel slouží pro zonální odběr podzemní vody ve třech úrovních (5, 6 
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a 7 m p. t.). Pomocí mikročerpadel lze zjistit vertikální profil kontaminace podzemní vody a 

zaměřit tak aplikaci na vrstvy s nejvyšší mírou kontaminace. Jejich nevýhodou je malá 

vydatnost (X0 ml) při umístění mělko pod hladinu. Konkrétní hodnoty všech parametrů vrtů 

jsou uvedeny v tabulce 1 (Kvapil et al., 2015). 

Tabulka 1: Parametry vrtů 

Název vrtu Odvrtaná 

hloubka (m) 

Odvrtaný 

průměr (mm) 

Výstroj Perforace Zatěsnění Obsyp perforace 

AW5-26 7,5 63 mm PP 32 mm 2-7,5 m 0-1,8 m Filtr. písek 1/2 mm  

AW5-32 7,0 63 mm PP 32 mm 2-7,0 m 0-1,8 m Filtr. písek 1/2 mm 

AW5-33 7,0 63 mm PP 32 mm 2-7,0 m 0-1,8 m Filtr. písek 1/2 mm 

AW5-50 7,0 63 mm PP 32 mm 2-7,0 m 0-1,8 m Filtr. písek 1/2 mm 

AW5-51 7,0 63 mm Není Není 0- 0,1 m Stavební písek 

AW5-52 7,0 63 mm PP 32 mm 2-7,0 m 0-1,8 m Filtr. písek 1/2 mm 

AW5-53 7,0 63 mm PP 32 mm 2-7,0 m 0-1,8 m Filtr. písek 1/2 mm 

AW5-54 7,0 63 mm PP 32 mm 2-7,0 m 0-1,8 m Filtr. písek 1/2 mm 

AW5-55 7,0 63 mm Není Není 0- 0,1 m Stavební písek 

AW5-56 6,0 63 mm PP 32 mm 2-6,0 m 0-1,8 m Filtr. písek 1/2 mm 

AW5-57 7,0 63 mm PP 32 mm 2-7,0 m 0-1,8 m Filtr. písek 1/2 mm 

AW5-58 7,0 63 mm PP 32 mm 2-7,0 m 0-1,8 m Filtr. písek 1/2 mm 

AW5-59 7,0 63 mm PP 32 mm 2-7,0 m 0-1,8 m Filtr. písek 1/2 mm 

KJ-3 15,0 190 mm HDPE 160 mm 3-14,5 0,3 Kačírek 4/8 mm 

K vyhloubení monitorovacího systému byla použita vrtná souprava HVS-144 sestavená 

společností JANO na zakázku společnosti AQUATEST a.s. Vrtný průměr úzkoprofilových vrtů 

je 63 mm, vrty jsou vystrojeny PP pažnicí o vnějším průměru 32 mm a vnitřním 22 mm 

(výjimku tvoří vrt AW5-56, který byl odvrtán jako poslední a byl osazen pažnicí o vnějším 

průměru 32 mm a vnitřním 25 mm). Jednotlivé části pažení jsou svařeny na tupo. Všechny 

úzkoprofilové vrty mají první 2 m od terénu pažnici plnou, zbytek je až na dno perforovaný, 

bez kalníku. Vrty jsou ukončeny PP zátkou. Obsyp tvoří filtrační křemenný písek o zrnitosti 

1/2 mm a dosahuje u všech vrtů do hloubky 1,8 m p. t. Všechny úzkoprofilové vrty mají na 

filtračním písku 0,2 m mocný pískový polštář. Interval 0-1,6 m p. t. je v případě všech 

úzkoprofilových vrtů zaizolován cementovou kaší s příměsí bentonitu (Kvapil et al., 2015). 
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Obrázek 6: Rozmístění vrtů na zájmovém území 

Předpokládaný směr proudění podzemní vody je mezi azimuty 124° a 180°. Tomu odpovídá 

rozmístění vrtů na zájmovém území, které je znázorněno na obrázku 6. Vrty jsou od sebe 

navzájem vzdáleny od 2 do 6 m a tvoří hustou monitorovací síť, která slouží k zachycení 

předpokládaného proudění podzemní vody ovlivněné nanoželezem (Kvapil et al., 2015). 

4.5.2 Měření ECO-MIP 

ECO-MIP je metoda monitoringu a charakterizace horninového prostředí účelově vyvinutá 

společností AQUATEST jako levnější alternativa metody in situ detekce vertikální distribuce 

kontaminace technologií MIP. Využívá kombinaci penetrační soupravy a přístroje Ecoprobe 5. 

Penetrační vrtná souprava je schopná tvořit úzkoprofilové vrty o vrtném průměru 63 mm, při 

kterém lze zároveň odebrat i neporušený vzorek zeminy (vrtné jádro má průměr 40 mm). 

Terénní přístroj Ecoprobe 5 stanovuje pomocí infračervené komory (RU) a fotoionizačního 

detektoru (ClU + RU) kontaminaci půdního vzduchu v neporušených vzorcích vrtného jádra. 

Pomocí vrtné soupravy jsou během hloubení vrtů odebírány neporušené vzorky vrtného jádra, 

které jsou následně podrobeny analýze přístrojem Ecoprobe 5. Pomocí metody ECO-MIP tak 

lze zjistit vertikální rozvrstvení kontaminace zájmového území. Úzkoprofilové vrty a jejich 

zhotovení je popsáno v metodice vrtných prací (Kvapil et al., 2015). 



24 

 

Metoda ECO-MIP byla využita pro stanovení kontaminace ve vrtech AW5-50, AW5-52, AW5-

58 a AW5-59. Ve vrtech AW5-50, AW5-58 a AW5-59 bylo analyzováno 12 horizontů od 

hloubky 2,6 do 7 m p. t. Ve vrtu AW5-52 bylo analyzováno 6 intervalů v hloubce od 3,8 do 5,8 

m p. t. 

4.6 Výsledky měření ECO-MIP 

Metoda ECO-MIP byla aplikovaná na čtyřech vrtech AW5-50, AW5-52, AW5-58 a AW5-59. 

S její pomocí bylo dosaženo poměrně dobrého vymezení kontaminovaného tělesa. V roce 2015 

je plánován v oblasti ještě doplňující hlubší vrtný průzkum, který bude definovat těleso až po 

jeho úplnou bázi. Zároveň je z uvedených grafů patrná i míra kontaminace – oblast kolem vrtu 

AW5-50 je kontaminována velice silně. Kontaminace zde dosahuje hodnot až o řád vyšších než 

ve zbylých jádrech (Kvapil et al., 2015). 

Výsledky měření ECO-MIP pro stanovení kontaminace ClU uvádí grafy na obrázku 7. Nejvíce 

kontaminovaná vrstva (5-7 m) se nachází v málo proudícím prostředí (viz výsledky 

hydrokarotáže) (Kvapil et al., 2015). 

 

Obrázek 7: Vývoj kontaminace ClU s hloubkou pomocí ECO-MIP 

Nejvýraznější hodnoty kontaminace na fotoionizačním detektoru (PID, suma ClU + BTEX, 

tedy benzen, toluen, ethylbenzen, xylen) vykazuje vrt AW5-50. V hloubce 5 m p. t. dochází  

k malému nárůstu hodnot PID, které s hloubkou zpětně klesají. V hloubce 6 m p. t. dochází  

k ostrému nárůstu hodnot až na 1 159 ppm. Toto prudké zvýšení pravděpodobně souvisí 

s vrstvou písků, která sahá přibližně od 6 do 10 m p. t. (Kvapil et al., 2015). 

Ve vrtech AW5-52, AW5-58 a AW5-59 se neprojevuje nárůst kontaminace v takové míře. 

Naproti tomu se pomocí vrtů AW5-52 a AW5-59 podařilo poměrně věrohodně vymezit 
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nejznečištěnější vrstvu – na bázi vrtného jádra byl zaznamenán pokles kontaminace ClU 

(Kvapil et al., 2015). 

5 Shrnutí předchozích prací na lokalitě 

 

Obrázek 8: Plánek rozmístění prací na lokalitě Spolchemie (upraveno z Kvapil et al., 2015) 

V blízkém okolí zájmového území uvnitř areálu společnosti Spolchemie bylo dříve provedeno 

několik prací. Jejich souhrn je čerpán z diplomové práce Vojtěcha Stejskala, týkající se sanací 

podzemních vod za využití kombinace laktátu sodného a nanoželeza (Stejskal, 2014). Obrázek 

8 znázorňuje rozmístění prací provedených Vojtěchem Stejskalem (žlutě) a polohu prací 

prováděných autorkou bakalářské práce (černě). 

Práce provedené v rámci zmíněné diplomové práce byly uskutečněny cca 50 m JV směrem od 

nynějšího zájmového území. Na lokalitě byl prováděn monitoring znečištění podzemní vody. 

V roce 2012 se v průběhu 6 měsíců uskutečnila aplikace laktátu sodného do horninového 

prostředí. Laktátu sodného bylo celkem použito 13,6 t a byl aplikován v roztoku o koncentraci 

1 %. Úkolem laktátu sodného bylo předpřipravit horninové prostředí pro následnou injektáž 

suspenze nanoželeza. Před samotnou aplikací i po ní byly sledovány koncentrace kontaminantů 

v podzemní vodě (Stejskal, 2014). 

V březnu roku 2013 se na lokalitě provedlo karotážní měření na 2 širokoprofilových vrtech, 

díky kterému bylo zjištěno proudění podzemní vody, propustné polohy a hydraulická vodivost 
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vrtů. Následně byla dle získaných poznatků vybudována síť 8 aplikačně-monitorovacích 

úzkoprofilových vrtů. Tato síť byla vytvořena ve dvou etapách v červenci 2013 a v srpnu téhož 

roku. Rozložení monitorovací sítě je uvedeno v příloze 2. Zjistilo se, že podzemní voda proudí 

ve směru JV-JVV pod azimutem 124° (Stejskal, 2014). 

V říjnu 2013 bylo na zájmovém území injektováno nanoželezo NANOFER 25S výrobce 

NANO IRON, s.r.o. společně se stopovacími látkami – bromidem draselným a chloridem 

lithným. Injektáž byla provedena metodou direct push (viz kapitola 6.3 Aplikace nanoželeza) 

od spodu vrtu nahoru v hloubce 8 až 9 m p. t. Do horninového prostředí bylo dohromady 

zasáknuto 27,5 m3 roztoku nanoželeza o hmotnostní koncentraci 1,1 g/l. Bromidu draselného 

bylo celkem aplikováno 3 000 g a chloridu lithného 1 500 g. Pro vyhodnocení stopovací 

zkoušky byl použit program Qtracer2 (Field, 2002). Před i po zásaku suspenze nanoželeza 

probíhal monitoring koncentrace ClU společně s činností bakterií ovlivňující půdní vzduch vrtů 

(Stejskal, 2014). 

Na zájmovém území probíhal monitoring vývoje znečištění a chemismu podzemní vody na 11 

hydrogeologických objektech. Mezi sledované parametry patřily HPV, fyzikálně-chemické 

parametry, kontaminanty ClU a úplný chemický rozbor (Stejskal, 2014). 

Po aplikaci laktátu sodného byl sledován významný pokles oxidačně-redukčního potenciálu EH 

a také stabilní nárůst pH. Injektáží suspenze nanoželeza byl vyvolán redukční efekt společně s 

naředěním podzemní vody. Díky sledovaným anorganickým parametrům byla potvrzena stálá 

přítomnost laktátu sodného, která úspěšně zredukovala množství síranů  

(ve vrtu AW5-41B z 2 300 na 1 700 mg/l) (Stejskal, 2014). 

Největší úlohu v celé kombinované metodě hrál laktát sodný, pomocí kterého se podařilo 

eliminovat majoritní kontaminanty – TCE a PCE. Nanoželezo svým redukčním charakterem 

snižovalo v absolutní hodnotě velice mírně zbylé množství TCE a PCE, přičemž docházelo k 

současnému nárůstu DCE a VC. Nízká míra redukce aplikační suspenzí byla způsobena faktem, 

že nanoželezo pravděpodobně migrovalo JJV a J směrem v okrajové části monitorovací sítě. 

Výsledkem zmíněných okolností bylo nezastižení stopovací látky ani vlivu nanoželeza. Na 

zájmové lokalitě nebyl pozorován významný vliv na kontaminaci horninového prostředí. 

Předpokládá se, že nanoželezo ovlivnilo podzemní vody, avšak v místech, kde nebyly umístěny 

pozorovací vrty (Stejskal, 2014). 
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V rámci prací provedených Vojtěchem Stejskalem nebyl zastižen průběh redukce ClU 

monitorovací sítí, nebyla ještě dobře vyvinutá metoda aplikace nanoželeza, neprovedla se 

hydrokarotáž a nebyly vyvinuty metody pro detailní popis horninového prostředí – ECO-MIP 

(Stejskal, 2014). Proto se v sanaci podzemní vody zájmového území dále pokračuje dalšími 

pracemi (součástí jsou práce provedené v rámci této bakalářské práce), které využívají 

zjištěných informací a vlastností. 

6 Metodika provedených prací 

V listopadu 2014 byla ve vrtu AW5-56 provedena hydrokarotáž, jejímž cílem bylo určit 

rychlosti proudění podzemní vody v jednotlivých úsecích vrtu. V září a v listopadu roku 2014 

byly provedeny dvě stopovací zkoušky, za účelem zjištění obecného směru proudění podzemní 

vody a případného doplnění monitorovací sítě dalšími vrty. Od listopadu 2014 do února 2015 

bylo zájmové území monitorováno (měření HPV, chemismu podzemní vody) a v každém kole 

byly odebrány vzorky podzemní vody, které byly dále analyzovány. 

6.1 Hydrokarotáž 

Účelem hydrokarotážních metod je odhalit dynamiku podzemní vody ve vrtu. Kapalina se ve 

vrtu může pohybovat vertikálně, horizontálně napříč vrtem nebo kombinovaně. Vertikální 

pohyb znamená, že se kapalina pohybuje podél osy vrtu a vytéká z místa, kde byla vrtem 

zasažena zvodnělá artézská vrstva s pozitivní výtlačnou úrovní nebo přetéká mezi místy, kde 

byly zasaženy dva nebo více vrstev s odlišnou výtlačnou úrovní. Vertikální pohyb kapaliny 

může být také vyvolán čerpáním vody nebo naopak nálevem vody do vrtu. Důležitým 

kvalitativním údajem o vertikálních pohybech jsou místa ztrát a místa přítoků podzemní vody 

do vrtu, vydatnost přítoků a hltnost ztrát (Mareš a Valtr, 1987). 

Pro zvýraznění těchto míst se využívá v principu velmi jednoduchá metoda - ředění označené 

kapaliny. Jedná se o metodu, při které je průběžně zjišťována elektrická vodivost kapaliny v 

zájmovém vrtu. Veličina je měřena v jednotkách mS/cm a je zaznamenána konduktometrem. 

Princip metody spočívá ve zvýšení elektrické vodivosti chloridem sodným (NaCl). Místa 

přítoků do vrtu jednoduše poznáme podle prudkého poklesu elektrické vodivosti podzemní 

vody. Množství použité kuchyňské soli není libovolné - změna elektrické vodivosti vody musí 
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být dostačující, avšak nesmí způsobovat vertikální pohyb vyvolaný hustotními rozdíly ve vrtu. 

Obecně je doporučeno navýšit původní ekvivalentní koncentraci kuchyňské soli čtyřikrát. 

Výsledkem je vznik odporového rozhraní, které se postupně pohybuje souhlasně se směrem 

proudění podzemní vody (Mareš a Valtr, 1987). 

První naměřený záznam představují přírodní hodnoty elektrické vodivosti vody ve vrtu. 

Následně se voda upraví NaCl. Jeho rozpuštěním dojde ke snížení měrného elektrického odporu 

kapaliny a tedy ke zvýšení vodivosti. Druhý získaný záznam zobrazuje elektrickou vodivost 

kapaliny těsně po prosolení. Další záznamy se provádějí v časových odstupech v závislosti na 

rychlosti návratu vodivosti kapaliny na původní hodnotu. Měření může být prováděno 

zapouštěním i vytahováním sondy, důležité je především zachovat konstantní rychlost 

registrace. Křivky získané ze zapouštění sondy by měly být přesnější (Mareš a Valtr, 1987). V 

důsledku vytahování sondy totiž dochází k umělému víření a tím k narušení odporového 

rozhraní. V ideálním případě by mělo měření skončit právě tehdy, když budou předposlední a 

poslední vodivostní křivky téměř stejné (Pitrák a Kobr, 2001). 

Metoda ředění označené kapaliny byla aplikovaná ve vrtu AW5-56 v listopadu roku 2014  

a bylo zjištěno proudění podzemní vody v jednotlivých úsecích vrtu. 

6.2 Stopovací zkoušky 

Na zájmovém území byly provedeny celkem dvě stopovací zkoušky. V prvním případě byl 

použit bromid draselný, v druhém případě byl zasáknut chlorid lithný. Zanalyzovaná data byla 

vyhodnocena pomocí programu Qtracer2 (Field, 2002). 

6.2.1 První stopovací zkouška 

Dne 18. 9. 2014 byla provedena první stopovací zkouška. Aplikace bromidu draselného byla 

provedena samospádem do vrtu AW5-32. Celkové aplikované množství bylo 3 kg bromidu 

draselného. Koncentrace byly měřeny ve 14 vzorkovacích kolech ve vrtech AW5-33, AW5-50 

a AW5-51. Vzorky byly odebrány z hloubek 5 a 6 m (kvartér). Frekvence vzorkování se s 

odstupem času od aplikace snižovala. První odběr byl proveden současně s aplikací bromidu 

draselného, dále následovaly odběry po 3, 6 a 22 hodinách, 1 dni, 2 dnech, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 20 

a 26 dnech. Vzorky byly odebírány pomocí peristaltického čerpadla Solinst model 410 pro 
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úzkoprofilové vrty a ruční vzduchové pumpy (mikročerpadla). Analýzy byly provedeny v 

laboratořích Technické univerzity v Liberci pomocí iontově selektivní bromidové elektrody. 

Hlavním cílem první stopovací zkoušky bylo zjistit obecný směr proudění podzemní vody.  

V případě zjištění jiného směru než předpokládaného, by se systém monitorovacích vrtů doplnil 

o další, které by byly situovány po směru proudění vůči aplikační oblasti. 

6.2.2 Druhá stopovací zkouška 

Aplikace chloridu lithného se uskutečnila 3. 11. 2014. Stopovač byl injektován tlakově metodou 

direct push společně s aplikací první dávky nanoželeza. Celkové aplikované množství bylo 1 

kg chloridu lithného. Koncentrace byly zaznamenány ve 12 kolech na 11 vrtech (AW5-26, 

AW5-32, AW5-33, AW5-50, AW5-52, AW5-53, AW5-54, AW5-56,  

AW5-57, AW5-58 a KJ-3). První odběr byl proveden současně s aplikací chloridu lithného, 

dále následovaly odběry po 5, 7, 20, 29, 33 a 45 hodinách, 2 dnech, 3, 4, 8, 11, 14, 18, 22, 28 a 

34 dnech. Vzorky byly odebírány pomocí peristaltického čerpadla Solinst 610, odstředivého 

čerpadla Gigant a v případě mikročerpadel opět ruční vzduchovou pumpou. Hlavním důvodem 

provedení druhé stopovací zkoušky bylo odhadnutí možného pole působení nanoželeza. 

6.3 Aplikace nanoželeza 

Nanoželezo bylo aplikováno 4. až 6. listopadu 2014 do dvou nevystrojených aplikačních sond 

DP-1 a DP-2 a minoritní množství i do úzkoprofilového vrtu AW5-32 metodou direct push. 

Aplikováno bylo dohromady 200 kg 20 % suspenze nanoželeza typu NANOFER 25S  

z produkce společnosti NANO IRON, s.r.o. Finální aplikační koncentrace byla nastavena na  

2 g/l, celkový objem 20 m3. Aplikace probíhala v hloubkovém intervalu 5 až 8 m p. t. (tedy v 

intervalu, který vyšel dle měření ECO-MIP na zájmovém území jako nejvíce kontaminovaný). 

Aplikační tlak metody direct push dosahoval až 100 atmosfér. Nanoželezo bylo aplikováno 

shora dolů od 5 do 8 m p. t. s krokem 0,5 m - aplikace začala v 5,0, dále v 5,5,… až do 8 m  

p. t. Celkem tedy 8 intervalů ve dvou vrtech – na každý interval tak přišlo 1,25 m3 aplikační 

suspenze. Do vrtu AW5-32 bylo zasáknuto samospádem pouze 100 l aplikační suspenze. 

Aplikace měla za účel navodit redukční podmínky. Mělo dojít k redukci ClE (Černík, 2010) a 

k poklesu dalších složek podzemní vody stabilních v oxidickém prostředí. 
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6.4 Monitoring podzemní vody 

HPV byla měřena pomocí elektronického hladinoměru výroby NPK Europe Mfg. s.r.o., 

Uhřínov, model G30, a to vždy před odběrem vzorků podzemní vody z jednotlivých vrtů na 

zájmovém území. 

Odběr podzemní vody byl realizován po krátkém začerpání – tedy po ustálení fyzikálně-

chemických parametrů, které byly během čerpání kontinuálně měřeny. Na úzkoprofilových 

vrtech byl odběr podzemní vody proveden pomocí peristaltického čerpadla společnosti Solinst, 

model 610. Čerpaná voda byla vedena do kádinky a přepadem z ní odtékala ven.  

V kádince byla uložena čidla pro měření fyzikálně-chemických parametrů. Pomocí 

multifunkčního přístroje WTW 3410 Multi byla měřena teplota, pH, EH a konduktivita. 

 

Obrázek 9: Odběr podzemní vody odstředivým čerpadlem 

Odběr podzemní vody na širokoprofilovém vrtu KJ-3 byl proveden pomocí odstředivého 

čerpadla typu Gigant (viz obrázek 9), měření fyzikálně-chemických parametrů bylo provedeno 

podobně jako v případě úzkoprofilových vrtů. 



31 

 

 

Obrázek 10: Odběr podzemní vody mikročerpadlem 

Na vrtech AW5-51 a AW5-55 osazených pneumatickými mikročerpadly byl odběr podzemní 

vody proveden za využití kontrolní jednotky k mikročerpadlům německé výroby (viz obrázek 

10), jejíž výhoda spočívá v odběru podzemní vody ze tří hloubkových úrovní najednou. 

Vzhledem k tomu, že je kontaminace ClU těkavá, bylo při vzorkování nutné použít jako hnací 

plyn k mikročerpadlům dusík o čistotě 99,9999 %. V případě těchto vrtů nebyl měřen žádný  

z fyzikálně-chemických parametrů z důvodu velice malé vydatnosti čerpadel. Tlak dusíku  

z tlakové láhve byl redukován redukčním ventilem, jehož výstup byl dále redukován kontrolní 

jednotkou mikročerpadel na výsledný tlak 0,5-1 atmosféry. 

Laboratorní analýzy byly prováděny v akreditované laboratoři společnosti AQUATEST a.s. Na 

odebraných vzorcích byly provedeny laboratorní analýzy a stanovovaly se tyto parametry: 

obsah ClU, NH+, NO2-, NO3-, SO3
2-, SO4

2-, chemická spotřeba kyslíku, celkové Fe, Fe2+, volný 

H2S a produkty degradace ClU - methan, ethan a ethen. 



32 

 

7 Výsledky provedených prací 

7.1 Výsledky hydrokarotáže 

 

Obrázek 11: Hydrokarotáž na vrtu AW5-56, t0, t1, t2 jsou časy měření – 10:30, 11:30, 12:30 

Měření metodou ředění označené kapaliny proběhlo dne 4. 11. 2014 ve třech kolech s 

rozestupem 1 hodiny. Hydrokarotáží vrtu AW5-56 bylo zjištěno, že nejrychlejší proudění vody 

je v prvních dvou měřených hloubkách (viz obrázek 11). Na dně proudí voda velmi pomalu. Ze 

zmíněného grafu je patrná lehká stratifikace prostředí do tří vrstev: vrstva 3-4 m p. t. proudí 

nejrychleji, vrstva 4-5,5 m p. t. proudí pomaleji a poslední metr vrtu prakticky stagnuje. 

7.2 Výsledky první stopovací zkoušky 

Stopovač byl zachycen pouze ve vrtu AW5-51 (plánek s rozmístěním vrtů viz obrázek 6)  

v obou monitorovaných hloubkách 5 a 6 m p. t., jak je znázorněné na obrázku 12. Dále byly 

měřeny hodnoty bromidů ve vrtech AW5-33 a AW5-52. Zde ovšem nebyly prokázány, jelikož 

naměřené koncentrace oscilovaly okolo hodnoty původního pozadí. 
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Obrázek 12: Průniková křivka Br- na vrtu AW5-51, hloubka 5 a 6 m 

Stopovací zkouška byla vyhodnocena v programu Qtracer2 (Field, 2002) s následujícími 

vstupními informacemi. Při zadávání průtoku na vrtu AW5-50 jsme vycházeli z představy, že 

pokud širokoprofilovým vrtem protéká 500 l/den (Procházka et al., 2013), pak úzkoprofilovým 

vrtem s (kolmou) plochou 25krát menší protéká 20 l/s (z vypočtených parametrů ovlivňuje 

průtok pouze návratnost stopovače). Vzdálenost bodu injektáže od bodu vzorkování byla 3 m. 

Injektáž stopovače byla provedena formou čtyřhodinového pulzu. Výstupní hodnoty z 

vyhodnocení programem Qtracer2 shrnuje tabulka 2. 

Tabulka 2: Výstupy programu Qtracer2 pro vrt AW5-51 v hloubce 5 a 6 m 

 AW5-51-1 AW5-51-2 

Návratnost stopovače 0,9 % 0,9 % 

Uražená vzdálenost 3 m 3 m 

Čas prvního objevení 3 dny 3 dny 

Čas maximální koncentrace 20 dní 20 dní 

Nejvyšší koncentrace 52,4 mg/l 55 mg/l 

Střední doba zdržení 16 dní 16 dní 

Střední rychlost stopovače 0,19 m/den 0,18 m/den 

Koeficient disperze 0,51*10-6 m2/s 0,49*10-6 m2/s 

Pécletovo číslo 13,1 12,8 

Maximální rychlost stopovače 1 m/den 1 m/den 

Návratnost stopovače činí dohromady 1,8 %. Střední doba zdržení byla 16 dní, přičemž první 

zaznamenání stopovací látky bylo již po 3 dnech. Střední rychlost migrace stopovače 

dosahovala 0,18 m/den, maximální pak 1 m/den. 
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Předpokládaný směr proudění podzemní vody byl touto stopovací zkouškou potvrzen a nebylo 

tak potřeba doplňovat monitorovací systém o další vrty. 

7.3 Výsledky druhé stopovací zkoušky 

Ve druhé stopovací zkoušce byl injektovaný chlorid lithný zastižen z naprosté většiny ve vrtu 

AW5-50. Minoritní koncentrace stopovače (0,X mg/l) se objevila také ve vrtech AW5-33, 

AW5-51 a AW5-52. Do grafu byly vyneseny údaje z vrtů AW5-50 a AW5-52. Průběh 

naměřené koncentrace stopovací látky v obou vrtech je zobrazen na obrázcích 13 a 14.  

Ve zbylých vrtech dosahovaly naměřené koncentrace zanedbatelných hodnot nevyčnívajících 

z pozadí. 

 

Obrázek 13: Průniková křivka Li+ na vrtu AW5-50 

 

Obrázek 14: Průniková křivka Li+ na vrtu AW5-52 
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Stopovací zkouška byla opět vyhodnocena v programu Qtracer2 (Field, 2002). Do programu 

byly zadány následující vstupní informace. Průtok podzemní vody vrtem AW5-50 byl stejně 

jako u první stopovací zkoušky zadán 20 l/s. Opět jsme vycházeli z představy, že pokud 

širokoprofilovým vrtem protéká 500 l/den, pak úzkoprofilovým vrtem s (kolmou) plochou 

25krát menší protéká jen 20 l/s. Vzdálenost injektážního vrtu od vzorkovaného vrtu AW5-50 

činila 4 m. Injektáž stopovače byla provedena formou čtyřhodinového pulzu. 

Tabulka 3: Výstupní parametry programu Qtracer2 pro vrty AW5-50 a AW5-52 

 AW5-50 AW5-52 

Návratnost stopovače 1,16 % 0,067 % 

Uražená vzdálenost 4 m 2 m 

Čas prvního objevení 3 dny 1 den 

Čas maximální koncentrace 3 dny 2 dny 

Nejvyšší koncentrace 12,9 mg/l 0,38 mg/l 

Střední doba zdržení 11 dní 14 dní 

Střední rychlost stopovače 0,35 m/den 0,14 m/den 

Koeficient disperze 0,48*10-5 m2/s 0,63*10-6 m2/s 

Pécletovo číslo 3,4 5,1 

Maximální rychlost stopovače 1,4 m/den 1,6 m/den 

Tabulka 3 ukazuje získané parametry z programu Qtracer2. Vyhodnocením stopovací zkoušky 

na vrtu AW5-50 byly zjištěny následující informace. Celková návratnost stopovače činila 1,16 

%. Střední doba zdržení byla 11 dní, přičemž nejvyšších hodnot bylo dosaženo současně s 

prvním zaznamenáním stopovací látky tedy již po 3 dnech. Střední rychlost postupu stopovače 

dosahovala hodnot 0,35 m/den, maximální pak 1,4 m/den. 

Vyhodnocením stopovací zkoušky na vrtu AW5-52 byly zjištěny následující informace. 

Celková návratnost stopovače byla 0,067 %. Střední doba zdržení byla 14 dní. Příchod 

stopovací látky byl zaznamenán už první den po aplikaci. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo po 

dvou dnech. Střední rychlost postupu stopovače dosahovala hodnot 0,14 m/den, maximální až 

1,6 m/den. 

Pole působení nanoželeza dosáhlo do vzdálenosti 4 m od místa injektáže (vrt AW5-50) ve 

směru proudění podzemní vody. Porovnáme-li závěry z obou stopovacích zkoušek, zjistíme, že 

se získané parametry liší. Důvodem je dynamický stav proudění podzemní vody v horninovém 

prostředí. 
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7.4 Výsledky monitoringu podzemní vody 

7.4.1 Vývoj hladin podzemní vody 

HPV na zájmovém území byla sledována od listopadu 2014 do února 2015 a pohybuje se 

přibližně v rozmezí 2-4 m p. t. Průběh hladin je zobrazen na následujících dvou obrázcích. 

 

Obrázek 15: Vývoj HPV na zájmovém území 

 

Obrázek 16: Vývoj HPV na zájmovém území 

Obrázky 15 a 16 zobrazují naměřené HPV ve vrtech na zájmovém území. Ze získaných hodnot 

nelze charakterizovat obecný trend, jelikož má HPV tendenci oscilovat. Hodnoty nejprve 

klesají, poté rostou a následně opět klesají. Tento jev je pravděpodobně projevem nižších a 

vyšších srážkových stavů na lokalitě. Výjimkou jsou HPV ve vrtech AW5-32  

a AW5-50, kde byl naopak nejprve zaznamenán nárůst HPV. Tento projev s největší 

pravděpodobností souvisí s aplikací nanoželeza. 
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7.4.2 Vývoj fyzikálně-chemických parametrů 

Nanoželezo bylo vizuálně přítomné ve vrtech AW5-32, kam bylo jeho menší množství přímo 

aplikováno a ve vrtu AW5-50, do kterého bylo přineseno podzemní vodou. 

 pH 

 

Obrázek 17: Vývoj pH podzemní vody na zájmovém území 

Obrázek 17 zobrazuje vyhodnocení průběhu pH ve vrtech AW5-32, AW5-33, AW5-50, AW5-

57 a AW5-58. Je patrné, že aplikace nanoželeza ovlivnila širší území a způsobila zvýšení pH. 

Nejvýraznější a po dobu monitoringu trvalý vliv byl registrován na vrtech  

AW5-32 a AW5-50. V případě podzemní vody ve vrtu AW5-32 došlo postupným růstem ke 

zvýšení pH na 10,5. Největší nárůst pH byl sledován ve vrtu AW5-50, jehož hodnoty se 

okamžitě po aplikaci zvýšily na 9,5. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo později v lednu 2015, 

kdy hodnoty pH vystoupaly až na 11,5. U podzemní vody vrtů AW5-33, AW5-57 a AW5-58 

se pH zvýšilo jen nepatrně (o cca 0,5). 

Vývoj hodnot pH indikuje, že v horninovém prostředí došlo k oxidaci nanoželeza (Černík, 

2010). Prostředí nabývá na zásaditějším charakteru. V ostatních vrtech, které nejsou v grafu 

vyneseny, se vliv aplikace nanočástic železa neprojevil. 
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 Konduktivita 

 

Obrázek 18: Vývoj konduktivity podzemní vody na zájmovém území 

S aplikací suspenze nanoželeza o nižší mineralizaci (X00 µS/cm) do horninového prostředí 

došlo k naředění podzemní vody, a tudíž ke snížení její konduktivity. Tento proces přehledně 

znázorňuje obrázek 18. Nejprudší pokles konduktivity byl zaznamenán na vrtech AW5-33 a 

AW5-58, kde došlo během 14 dní ke snížení na polovinu předaplikační hodnoty. Pokles byl 

však pouze krátkodobý a při druhém poaplikačním odběru podzemní vody se konduktivita 

přiblížila k původním hodnotám. Během ledna a února 2015 vodivost jen mírně oscilovala. 

 Oxidačně-redukční potenciál 

Na zájmovém území byl sledován také oxidačně-redukční stav podzemní vody horninového 

prostředí. Aplikace nanoželeza vyvolala mírný pokles EH v širším území. 

 

Obrázek 19: Vývoj EH podzemní vody ve vrtech AW5-32 a AW5-50 
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Aplikace nanoželeza výrazně a po dobu monitoringu trvale ovlivnila podzemní vodu  

ve vrtech AW5-32 a AW5-50, jak znázorňuje obrázek 19. Na těchto vrtech došlo se zásakem 

nanoželeza k výraznému poklesu sledované veličiny, a to až na hodnoty menší než -300 mV. 

Důvodem poklesu EH ve vrtu AW5-50 byla jeho velice dobrá komunikace s aplikačními 

sondami. Důvodem poklesu EH v případě vrtu AW5-32 byla samotná aplikace minoritního 

množství nanoželeza a také blízkost k aplikačním sondám DP-1 a DP-2. Hodnoty EH ve vrtu 

AW5-32 se v průběhu monitorovacího období pohybovaly mezi -200 a -400 mV. Ve vrtu AW5-

50 pozvolna rostly a v posledním kole monitoringu dosáhly hodnoty -169,9 mV.  

Na obou vrtech byl stále patrný významný pokles EH oproti předaplikačním hodnotám. 

 

Obrázek 20: Vývoj EH podzemní vody zájmových vrtů 

Obrázek 20 znázorňuje vývoj EH podzemní vody v ostatních vrtech, které vykazují klesající 

tendenci sledované veličiny v závislosti na aplikaci nanoželeza a mohly tak být teoreticky 

aplikací ovlivněny. Jedná se o vrty AW5-26, AW5-33, AW5-52, AW5-57, AW5-58 a KJ-3. 

Vrt AW5-26 je umístěn severně od aplikačních vrtů a leží proti směru předpokládaného 

proudění podzemní vody. Z naměřených hodnot ve vrtu AW5-26 vyplývá, že aplikace 

nanoželeza zasáhla také okrajové oblasti, kam přirozeně neproudí podzemní voda. 

Vrty AW5-33, AW5-52, AW5-57, AW5-58 a KJ-3 jsou uspořádány přibližně za sebou.  

V prvním kole poaplikačního monitoringu došlo k relativně mírnému snížení EH. 

Pravděpodobně se nejedná o přítomnost nanoželeza ve vrtech, ale spíše pozorujeme oblast, kam 

doputovala voda ovlivněná aplikací nanoželeza. Poslední 3 kola monitoringu  

na zájmovém území nevykazovaly výrazné změny EH, vykazovaly pouze přirozenou oscilaci. 
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7.4.3 Vývoj anorganických parametrů 

 Sírany 

 

Obrázek 21: Vývoj koncentrací síranů na zájmovém území 

V prostředí se zvýšenou mikrobiální aktivitou byla po aplikaci nanoželeza sledována redukce 

síranů (Černík, 2010). Obrázek 21 zobrazuje vývoj koncentrace síranů v podzemní vodě vrtů 

AW5-33, AW5-50, AW5-52, AW5-57 a AW5-58. U všech zmíněných vrtů byl zjištěn mírný 

pokles koncentrace síranů zapříčiněný snížením EH podzemní vody vlivem aplikace 

nanoželeza. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny ve vrtu AW5-50. V tomto vrtu byl sledován 

prvotní pokles, který byl následován mírným nárůstem koncentrací a poté dalším prudkým 

poklesem. Poslední kolo monitoringu ukázalo, že množství síranů ve vrtu AW5-50 opět 

narostlo, což naznačovalo slábnoucí redukční kapacitu aplikovaného činidla. Koncentrace 

síranů ostatních vrtů se během druhého poaplikačního monitorovacího kola zpětně navýšily na 

mírně podaplikační hodnoty a dále v čase slabě oscilovaly. 

 Sulfan 

Vzorky podzemní vody ze zájmového území byly testovány také na výskyt sulfanu, který je 

produktem redukce síranů. Na monitorovacích vrtech nebyly zpozorovány změny jeho 

koncentrace s výjimkou vrtu AW5-50. V důsledku redukce síranů došlo ve vrtu AW5-50 během 

posledního monitorovacího kola k radikálnímu zvýšení koncentrace sulfanu z 0,04 na 8,13 

mg/l, jak znázorňuje obrázek 22. 
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Obrázek 22: Vývoj koncentrace sulfanu ve vrtu AW5-50 

7.4.4 Vyhodnocení redukce kontaminantů 

Následující tabulka přehledně zobrazuje vyhodnocení celkové sumy ClU na všech 

monitorovacích vrtech. Na zájmovém území byl sledován efekt aplikace nanoželeza vzhledem 

k prvnímu, druhému a také k poslednímu poaplikačnímu kolu monitoringu. Míra redukce je 

hodnota vyjádřená v procentech a udává množství zredukované látky. 

Tabulka 4: Vyhodnocení koncentrace ∑ClU na všech vrtech, * redukce na vrtu AW5-55-7 je vypočtená vzhledem k prvnímu 

poaplikačnímu monitoringu 

∑ClU 

Název vrtu Předaplikační 

hodnota (μg/l) 

Míra snížení po 

14 dnech 

Míra snížení po 

30 dnech 

Míra snížení po 3,5 

měsících 

AW5-32 17 221 70% 68% 1% 

AW5-33 72 062 51% 36% -5% 

AW5-50 170 995 87% 90% 89% 

AW5-52 84 334 -11% -17% -18% 

AW5-55-5 11 318 42% 77% 87% 

AW5-55-6 17 413 28% 51% 59% 

AW5-55-7 46 619* *  51% 55% 

AW5-57 42 235 49% -74% -113% 

AW5-58 75 394 67% 7% -49% 

Celkem 537 590 50% 36% 17% 

Tabulka 4 zobrazuje vyhodnocení koncentrací celkové sumy ClU. Nejvýraznější dlouhodobé 

redukce bylo dosaženo ve vrtech AW5-50 a AW5-55 - mezi 55 a 90 %. Redukce v těchto dvou 

vrtech je trvalého charakteru. Ve vrtech AW5-32 (aplikační) a AW5-33 bylo dosaženo redukce 

70 a 51 %, ale pouze dočasné. Ke konci sledovaného období koncentrace kontaminantů 
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vystoupaly do původních hodnot. Z koncentrací ClU v podzemní vodě vrtů AW5-57 a AW5-

58 byl patrný pouze vliv ředění aplikační vodou, dlouhodobě koncentrace kontaminace na 

těchto vrtech významně narůstaly. Detailní grafické a slovní vyhodnocení ClU v jednotlivých 

vrtech je v příloze 3. 

Z hlediska dlouhodobé redukce byl souhrnně na vynesených vrtech prokázán mírný pokles 

kontaminace na zájmovém území (17 % redukce kontaminace v sumě ClU). Jedná se o parametr 

souhrnný, nezahrnující produkty rozpadu ClU. Příčinami poměrně nízkého poklesu koncentrací 

kontaminantů jsou jejich vyplavení z místa ohniska, z nesaturované zóny a také proces redukce 

PCE a TCE na 1,2-cis-DCE a VC. Vyznačení vrtů v závislosti na způsobu snížení ClU je 

znázorněno na obrázku 23. 

 

Obrázek 23: Mapa zájmového území s vyznačením vrtů dle způsobu snížení kontaminace 

7.4.5 Vývoj methanu, ethanu a ethenu 

Součástí rozboru odebírané kontaminované podzemní vody zájmového území byly také 

analýzy methanu, ethanu a ethenu. Přítomnost methanu v podzemní vodě se využívá  

k indikaci procesu mikrobiální dehalogenace. Koncovými produkty rozkladu ClU jsou ethan a 

ethen (Černík, 2010). Průběh ethanu a ethenu byl interpretován ve vrtech AW5-32, AW5-33, 

AW5-50, AW5-52, AW5-57 a AW5-58. 
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Obrázek 24: Vývoj koncentrace ethanu na zájmovém území 

 

Obrázek 25: Vývoj koncentrace ethenu na zájmovém území 

Obrázky 24 a 25 demonstrují vývoj koncentrací ethanu a ethenu na vybraných vrtech. 

Naměřené hodnoty korespondují s rozmístěním vrtů okolo místa aplikace nanoželeza. Do vrtu 

AW5-32 bylo přímo aplikováno minoritní množství suspenze. Aplikace vyvolala pokles 

koncentrace ClU, který způsobil nárůst koncentrace ethanu z jednotek µg/l až na 800 µg/l. 

Zbylé vrty byly více vzdáleny od místa injektáže, proto se nárůst ethanu projevil s delším 

časovým odstupem. Zvýšení koncentrací ethanu i ethenu bylo dobře viditelné po 30 dnech od 

aplikace nanoželeza na všech vynesených vrtech. 

Největší nárůst hodnot byl zaznamenán na vrtu AW5-33. Důvodem je pravděpodobně dobrá 

komunikace s místem injektáže suspenze nanoželeza. Koncentrace ethanu dosáhly hodnot až 1 

030 µg/l a koncentrace ethenu vystoupaly k úrovni 6 190 µg/l. 



44 

 

U vrtů AW5-50, AW5-57 a AW5-58 byl zaznamenán trvalý nárůst ethanu. Byť se hodnoty 

koncentrace kontaminace na vrtech AW5-57 a AW5-58 zvýšily, z grafů produktů rozkladu je 

patrné, že v těchto vrtech k redukci docházelo – pokud by koncentrace ethanu a ethenu 

v podzemní vodě nerostly, koncentrace kontaminace by narůstala mnohem rychleji. Nárůst 

ethanu a ethenu tedy dokazuje, že ve vrtech AW5-57 a AW5-58 nedošlo pouze k rozředění, jak 

se zdálo z grafů kontaminace, ale vlivem nanoželeza dlouhodobě probíhala redukce ClU. 

7.4.5.1 Vyhodnocení dle chlorového čísla 

𝐶ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑣é čí𝑠𝑙𝑜 =  
4[𝑃𝐶𝐸] + 3[𝑇𝐶𝐸] + 2[𝐷𝐶𝐸] + [𝑉𝐶]

[𝑃𝐶𝐸] + [𝑇𝐶𝐸] + [𝑐𝑖𝑠 − 𝐷𝐶𝐸] + [𝑉𝐶] + [𝑒𝑡ℎ𝑒𝑛] + [𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛]
 

Tabulka 5: Chlorová čísla vrtů AW5-32, AW5-33, AW5-50, AW5-52, AW5-57 a AW5-58 

Datum AW5-32 AW5-33 AW5-50 AW5-52 AW5-57 AW5-58 

3. 11. 2014 1,71 2,21 2,49 2,20 2,28 2,26 

17. 11. 2014 1,26 2,27 1,88 2,08 2,38 2,41 

3. 12. 2014 0,80 1,79 1,20 4,82 2,11 2,25 

13. 1. 2015 1,25 1,39 1,08 2,92 2,25 2,18 

17. 2. 2015 1,27 1,49 1,17 2,69 1,62 1,90 

Chlorová čísla byla vypočítaná dle výše uvedeného vzorce. Vyhodnocení vrtů AW5-32, AW5-

33, AW5-50, AW5-52, AW5-57 a AW5-58 (tedy vrtů, kde se aplikace nanoželeza projevila 

nejvíce) uvádí tabulka 5. Chlorové číslo je souhrnný statistický parametr vyjadřující míru 

zastoupení atomů chlóru v podzemní vodě vůči celkovému počtu ethylenů  

(i chlorovaných) a ethanu. Klesající trend hodnot chlorového čísla v čase na pěti vynesených 

vrtech (vyjma AW5-52) dokazuje probíhající reduktivní dechloraci a degradaci ClE na 

zájmovém území. Obecně lze říci, že s uplynulým časem došlo k významnému zvýšení 

koncentrací produktů rozkladu, což vedlo k sestupné tendenci chlorového čísla, byť některé z 

kontaminantů zaznamenaly v čase naopak nárůst koncentrace. Vrt AW5-52 byl aplikací 

nanoželeza zasažen pouze okrajově a z toho důvodu na jeho podzemní vodu nemělo činidlo tak 

zásadní vliv jako na vrty ostatní. Průběh chlorového čísla vrtu AW5-32 je specifický oslabením 

redukční kapacity nanoželeza po 2 měsících od aplikace, kdy začíná chlorové číslo opět narůstat 

(Němeček et al., 2014). 

7.4.5.2 Vyhodnocení dle stupně dechlorace 

𝑆𝑡𝑢𝑝𝑒ň 𝑑𝑒𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑒 =  
[𝑇𝐶𝐸] + 2[𝑐𝑖𝑠 − 𝐷𝐶𝐸] + 3[𝑉𝐶] + 4[𝑒𝑡ℎ𝑒𝑛] + 4[𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛]

4 × ([𝑃𝐶𝐸] + [𝑇𝐶𝐸] + [𝑐𝑖𝑠 − 𝐷𝐶𝐸] + [𝑉𝐶] + [𝑒𝑡ℎ𝑒𝑛] + [𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛])
× 100% 
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Tabulka 6: Stupně dechlorace vrtů AW5-32, AW5-33, AW5-50, AW5-52, AW5-57 a AW5-58 

Datum AW5-32 AW5-33 AW5-50 AW5-52 AW5-57 AW5-58 

3. 11. 2014 57,5 % 44,9 % 38,1 % 45,2 % 43,3 % 43,9 % 

17. 11. 2014 68,6 % 43,5 % 53,3 % 48,3 % 40,6 % 40,0 % 

3. 12. 2014 80,2 % 55,3 % 70,3 % 49,7 % 47,6 % 44,1 % 

13. 1. 2015 69,0 % 65,3 % 73,1 % 56,1 % 44,0 % 45,7 % 

17. 2. 2015 68,4 % 62,9 % 70,7 % 61,5 % 59,6 % 52,8 % 

Podobně jako chlorové číslo i stupeň dechlorace je statistický parametr, který v sobě sdružuje 

průběh koncentrací kontaminantů i produktů jejich rozkladu. Vyhodnocení dle stupně 

dechlorace vrtů AW5-32, AW5-33, AW5-50, AW5-52, AW5-57 a AW5-58 zobrazuje tabulka 

6 a jejich rozmístění znázorňuje obrázek 26. Na všech vynesených vrtech je patrný pozitivní 

vývoj stupně dechlorace v čase, který dokumentuje stejně jako chlorové číslo probíhající 

reduktivní dechloraci. Nejvyšších hodnot v aplikačním vrtu AW5-32 dosahuje stupeň 

dechlorace v prosinci (měsíc po aplikaci nanoželeza). Ve vzdálenějších vrtech AW5-33 a AW5-

50 (4 m od aplikační oblasti) dosahuje stupeň dechlorace maxima v lednu 2015 (2 měsíce od 

aplikace) a ve vrtech AW5-57 a AW5-58 vzdálených 7-9 m od aplikačních sond dosahuje 

maxima v únoru 2015 (3,5 měsíce od aplikace nanoželeza). Z výsledků plyne závislost 

maximálních hodnot stupně dechlorace na polohách vrtů (Němeček et al., 2014). 

 

Obrázek 26: Vrty na zájmovém území s vyznačením nárůstu stupně dechlorace 
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8 Diskuze výsledků 

Dle výsledků redukce ClU byly vrty rozděleny do 4 zón: zóna trvalého snížení ClU (vrty AW5-

50 a AW5-55), zóna dočasného snížení ClU (vrty AW5-32 a AW5-33), zóna s vlivem ředění 

(vrty AW5-57, AW5-58) a zóna bez projevu snížením koncentrace ClU (vrt AW5-52). 

Šíření vlivu nanoželeza je schematicky znázorněno na obrázku 27. 

 

Obrázek 27: Šíření vlivu nanoželeza v horninovém prostředí na zájmovém území 

8.1 Zóna trvalého snížení ClU 

Vrty AW5-50 a AW5-55 leží v zóně trvalého snížení ClU tzn., že v průběhu monitoringu 

zůstaly koncentrace ClU na trvale nízkých hodnotách. Vrt AW5-50 byl úzkoprofilový 

monitorovací vrt, nacházející se přibližně 4 m od místa injektáže redukčního činidla, které mělo 

velmi omezené migrační schopnosti. Sledované parametry prokázaly dobré migrační vlastnosti 

nanoželeza mezi aplikačními sondami a vrtem AW5-50. Nanoželezo bylo ve vrtu vizuálně 

přítomné již dva dny od zásaku. V pořadí druhá stopovací zkouška, ve které figurovalo jako 

stopovací látka lithium, prokázala, že střední rychlost proudění podzemní vody v okolí vrtu 

AW5-50 činila 0,35 m/den (maximální rychlost 1,4 m/den). 
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S aplikací nanočástic železa došlo v podzemní vodě vrtu AW5-50 ke změně řady parametrů. 

Redukční efekt nanoželeza zapříčinil jednak razantní nárůst pH ze 7 na 11,5 a jednak výrazný 

pokles EH na hodnoty nižší než -300 mV. Malý pokles konduktivity indikoval, že ve vrtu 

nenastalo významné naředění podzemní vody injektovanou suspenzí. Vlivem redukčního 

potenciálu nanoželeza došlo k prudké redukci síranů. Ta však z dlouhodobého hlediska nebyla 

trvalá, jelikož poslední kolo monitoringu ukázalo zpětné navýšení koncentrací. Poklesem síranů 

bylo dosaženo dalšího stádia redukce, jejímž produktem byl sulfan. Koncentrace sulfanu se 

během posledního kola monitoringu prudce zvýšily. 

Nejzastoupenějšími kontaminanty ve vrtu AW5-50 byly TCE a 1,2-cis-DCE, které se díky 

provedené pilotní zkoušce povedlo prozatím zredukovat. Koncentrace celkové sumy ClU se 

pohybovaly na začátku monitoringu okolo 170 000 µg/l a byly sníženy na 19 610 µg/l. Míra 

redukce po posledním kole tak činila 88,5 %. Podobně jako pokles koncentrace kontaminantů 

byl trvalý i nárůst koncentrace produktů rozkladu dokazující běžící reduktivní dehalogenaci. 

Společně s ním a s významnou redukcí kontaminace dokazuje probíhající reduktivní 

dehalogenaci i chlorové číslo a stupeň dechlorace. 

Vrt AW5-55 sloužil pro zonální odběr podzemní vody ve třech hloubkových úrovních (5, 6 a 7 

m p. t.). Trvalý vliv snížení ClU ve vrtu AW5-55 je částečně dán menším průtokem  

(v porovnání s úzkoprofilovými vrty) a tím delším zdržením kontaminace. Ve všech úrovních 

vrtu AW5-55 byly detekovány zvýšené koncentrace 1,2-cis-DCE, TCE a VC. Nejvíce 

kontaminovaná podzemní voda byla zjištěna v hloubce 7 m p. t. Aplikace nanoželeza vyvolala 

ve všech třech úrovních přibližně stejnou odezvu. Redukčním účinkem bylo dosaženo 

razantního snížení kontaminace během prvního a druhého poaplikačního kola. Míra redukce po 

posledním kole byla ve hloubce 5 m p. t. 87 %, v 6 m p. t. 60 % a v 7 m p. t. 56 %. 

8.2 Zóna dočasného snížení ClU 

Zóna dočasného snížení, kam patří vrty AW5-32 a AW5-33, se vyznačuje poklesem ClU, který 

trval jeden měsíc od doby injektáže. Vrt AW5-32 byl aplikačním vrtem, do kterého bylo 

injektováno přibližně 100 l aplikační suspenze nanoželeza. Navíc se jednalo o vrt, jenž se 

nacházel v těsné blízkosti aplikačních sond DP-1 a DP-2. Tyto faktory významně ovlivnily 

hodnoty interpretovaných parametrů. Injektáží nanoželeza bylo vyvoláno výrazné zvýšení HPV 

doprovázené snížením konduktivity způsobené naředěním podzemní vody aplikovanou 
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suspenzí. Ředící i hydraulický efekt aplikace se již během druhého kola monitoringu vrátil 

k původním hodnotám. Vlivem silného redukčního efektu nanoželeza byl v podzemní vodě vrtu 

AW5-32 zaznamenán velmi rychlý nárůst pH (zvýšení z hodnoty 7 na 10). Podobně jako u vrtu 

AW5-50 měly redukční vlastnosti nanoželeza za následek radikální pokles EH, a to na hodnoty 

-316 mV. 

Majoritní kontaminací ve vrtu AW5-32 byl 1,2-cis-DCE, vyšších hodnot dosáhl také VC. 

Vlivem chemické redukce nanoželeza a efektu naředění byl vyvolán pokles koncentrací 

kontaminujících látek, který trval po dobu prvního a druhého poaplikačního kola. Míra redukce 

se pohybovala okolo 70 %. Během třetího a čtvrtého kola vystoupaly koncentrace do 

původních hodnot vlivem nátoku nově přitékající podzemní vody a míra redukce klesla na 0,8 

%. Podobně jako u ostatních vrtů byla aplikací nanoželeza nastavena reduktivní dehalogenace 

– i na vrtu AW5-32 lze pozorovat významný jak relativní, tak absolutní nárůst koncentrací 

produktů rozkladu. Tento nárůst byl dlouhodobého charakteru a hodnoty vzrostly i v období, 

kdy se koncentrace kontaminantů vracely do původních hodnot. Probíhající reduktivní 

dechlorace byla prokázána i statistickými parametry – chlorovým číslem a stupněm dechlorace. 

Výsledky první stopovací zkoušky ve vrtu AW5-33 neprokázaly výskyt bromidů. Naproti tomu 

výsledky z druhé stopovací zkoušky zachytily stopy (0,X mg/l) injektovaného lithia. Hodnoty 

pH naměřené ve vrtu se po dobu sledování téměř nezměnily a pouze oscilovaly okolo hodnoty 

7. EH ve vrtu mírně klesl, což s velkou pravděpodobností indikovalo vliv doputované vody 

ovlivněné aplikací nanoželeza. Přitékající podzemní voda také ovlivnila konduktivitu, která 

poklesla na poloviční hodnoty v důsledku efektu naředění. Redukční potenciál nanoželeza 

zapříčinil mírný ale prozatím dlouhodobý pokles koncentrace síranů. 

Vlivem aplikace nanoželeza byl na vrtu AW5-33 pozorován krátkodobý (0,5-2 měsíce) pokles 

koncentrací 1,2-cis-DCE, TCE a VC. Důsledkem redukce TCE bylo zvýšení koncentrace 1,2-

cis-DCE i VC již během druhého poaplikačního kola. V únorovém monitorovacím kole již byla 

koncentrace kontaminace na původních předaplikačních hodnotách. Vzhledem k velice 

výraznému a dlouhodobému nárůstu koncentrací produktů rozkladu ClU v čase probíhala na 

vrtu AW5-33 reduktivní dehalogenace, byť pokles koncentrací kontaminantů v podzemní vodě 

nebyl dlouhodobě výrazný. 
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8.3 Zóna s vlivem ředění 

V zóně s vlivem ředění došlo k poklesu koncentrací ClU v důsledku naředění podzemní vody 

injektovanou suspenzí nanoželeza. Jedná se o vrty AW5-57 a AW5-58. Sledované parametry 

v těchto vrtech reagovaly na proces sanace horninového prostředí obdobně. Jak hodnoty pH, 

tak naměřené hodnoty EH byly aplikací ovlivněny jen nepatrně. Oba vrty se nacházejí v čele 

oblasti, která byla aplikací ovlivněna. Vlivem redukčních vlastností nanoželeza byl pozorován 

velmi mírný nárůst hodnot pH a podobně také velmi mírný pokles hodnot EH. Efekt naředění 

krátkodobě ovlivnil konduktivitu podzemní vody, která klesla, ale již během druhého 

poaplikačního kola narostla zpět k původním hodnotám. V důsledku redukčního potenciálu 

nanoželeza došlo současně k cca 50 % redukci síranů. 

Majoritními kontaminanty byly v obou případech 1,2-cis-DCE a TCE. V důsledku aplikace 

nanoželeza došlo v průběhu prvního poaplikačního monitorovacího kola ke krátkodobému 

snížení kontaminace – ve vrtu AW5-57 byl monitorován pokles po prvním kole 49 % a ve vrtu 

AW5-58 67 %. Třetí a čtvrté kolo monitoringu dokázalo, že došlo k vyplavení ClU z místa 

ohniska do okolí vrtů AW5-57 a AW5-58, jelikož byl zaznamenán nárůst koncentrací na 

hodnoty, které dvojnásobně až trojnásobně převýšily předaplikační hodnoty. Konečný 

monitoring v únoru 2015 prokázal cca dvojnásobné zvýšení koncentrace sumy ClU na vrtu 

AW5-57 oproti předaplikační hodnotě. V případě vrtu AW5-58 to byl nárůst o cca 50 %. I na 

těchto dvou vrtech byl ale monitorován významný nárůst koncentrací produktů rozkladu, který 

navíc v čase až do konce monitorovacího období gradoval. Jedná se o jednoznačný důkaz 

probíhající reduktivní dehalogenace. Pokud by dehalogenace neprobíhala, nárůst koncentrace 

kontaminantů by byl pravděpodobně ještě vyšší. Podobně jako i na dalších vrtech probíhající 

reduktivní dechloraci dokládá také pozitivní vývoj stupně dechlorace a chlorového čísla. 

8.4 Zóna bez projevu snížením koncentrace ClU 

Zóna, kde se aplikace snížením koncentrace ClU neprojevila, je oblast, ve které nedošlo ke 

snížení ClU, nicméně byl proces reduktivní dehalogenace potvrzen nárůstem produktů rozkladu 

a vyhodnocením stupně dechlorace. Patří sem vrt AW5-52, který byl umístěn východně od 

místa injektáže. Na tomto vrtu byla (jako na jednom ze dvou) při druhé stopovací zkoušce 

zaznamenána klasická průběhová křivka lithia dokazující komunikaci s aplikačním objektem. 

Vyhodnocením druhé stopovací zkoušky bylo zjištěno, že zde proudění podzemní vody 
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dosahovalo střední rychlosti 0,14 m/den. Parametry pH i EH byly jen okrajově ovlivněny 

zásakem nanoželeza. Důsledkem chemických reakcí mírně narostla hodnota pH z 6,5 na 7,2 a 

hodnota EH postupně poklesla z 64 mV na 4 mV. Během prvního poaplikačního kola byl 

pozorován také efekt naředění podzemní vody, jehož důsledkem byl krátkodobý pokles 

konduktivity z 8 na 6 mS/cm. 

Hlavními kontaminanty byly podobně jako u ostatních vrtů 1,2-cis-DCE a TCE. Vliv chemické 

redukce nanoželezem byl pozorovatelný až mezi prvním a druhým kolem monitoringu, kdy se 

koncentrace TCE výrazně snížily (z 39 700 µg/l na 15 100 µg/l), což mělo za následek nárůst 

koncentrací 1,2-cis-DCE a VC. Během posledních dvou kol množství kontaminantů mírně 

oscilovalo. Míra redukce po posledním monitorovacím kole byla -18 %. 

9 Závěr 

V rešeršní části jsem se zaměřila na popis ClU jako hlavních kontaminantů zájmového území 

ve Spolchemii. Popsala jsem jejich vlastnosti, zdroje, cesty šíření a vlivy na lidský organismus 

a životní prostředí. V další kapitole jsem se věnovala nanoželezu, jeho vlastnostem, použití 

v sanačních metodách a také principu in situ chemické redukce s jeho využitím. 

V praktické části jsem asistovala při dvou stopovacích zkouškách, které jsem samostatně 

vyhodnotila a tím zjistila preferované komunikační cesty horninovým podložím mezi 

aplikačními a monitorovacími vrty, střední rychlost proudění podzemní vody (0,X m/den) a 

maximální rychlosti proudění podzemní vody (až 1,6 m/den). Asistovala jsem při odebírání 

vzorků podzemní vody, monitoringu chemismu a úrovně HPV. Ze získaných dat jsem zjistila, 

že došlo k nárůstu pH, poklesu EH a nárůstu koncentrací ethanu a ethenu, jakožto produktů 

rozkladu ClU. Důležitým zjištěním byla úspěšnost měření ECO-MIP, jehož výsledky 

korespondovaly s vertikálním rozvrstvením kontaminace v horninovém prostředí (v místech 

s vyšší hodnotou ECO-MIPu byly vyšší koncentrace ClE). 

Dalším krokem byla aplikace suspenze nanoželeza, která navodila reduktivní dehalogenaci. 

Podle produktů rozpadu bylo zjištěno, že probíhala trvale po dobu 3,5 měsíců od doby injektáže 

a projevila se 90 % redukcí sumy ClU a významným poklesem EH vody ve vrtu AW5-50 

vzdáleného 4 m od místa aplikace. Dále byla reduktivní dechlorace navozena ve vrtech AW5-

32, AW5-33, AW5-52, AW5-57 a AW5-58. Stěžejním pro tento závěr bylo zhodnocení pilotní 
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zkoušky pomocí stupně dechlorace a chlorového čísla. Vzhledem k nárůstu koncentrací DCE a 

VC jako produktů rozpadu a vyplavení kontaminace z místa ohniska bylo ve vrtech AW5-52, 

AW5-57 a AW5-58 pozorováno zpětné navýšení kontaminace. 

Ze získaných dat byly zjištěny 2 preferenční cesty proudění nanoželeza: 

1. od vrtu AW5-32 směrem k vrtu AW5-50 a dále pod zástavbu 

2. od vrtu AW5-32 k vrtu AW5-33, AW5-57, AW5-58 a směrem k čerpanému vrtu KJ-3. 

Doporučení pro lokalitu Spolchemie: 

 Doplnění okolí vrtů AW5-57 a AW5-58 o další monitorovací body 

 Provedení další aplikace nanoželeza. Zasakování suspenze by se mělo provést metodou 

direct push do okolí vrtů AW5-57 a AW5-58. Počet aplikačních sond by měl být vyšší než 

při proběhnuvší pilotní zkoušce (cca 4-6) 

 Aplikaci provést se stopovačem rozředěným v celém objemu aplikované suspenze 

 Pokračovat v monitoringu podzemní vody ve stávajícím rozsahu, přičemž důležitost by 

měla být kladena zejména na sledování koncentrací produktů rozkladu ClE, bez kterých 

nelze kvalifikovaně zhodnotit vliv aplikačního činidla na podzemní vodu. 
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