NANOČÁSTICE NULAMOCNÉHO ŽELEZA
Nanočástice nulamocného železa (angl. nanoscale zero-valent iron particles, NZVI) disponují nanorozměry a velkým specifickým
povrchem. NZVI mají kulovitý tvar a díky malým rozměrům se velká část atomů Fe nachází na povrchu, přístupná reakcím.
Jádro nanočástice je tvořeno atomy elementárního železa, na povrchu nanočástice se nachází vrstva tvořená oxidy železa.
NZVI působí jako silné redukční činidlo. Jeho povrch je potenciálním dějištěm redoxních reakcí s nejrozličnějšími kontaminanty.
Vedle těchto dochází na povrchu také k sorpčním dějům, oxidované formy železa se vyznačují koagulačním efektem.
Kombinace redukčních a sorpčních a koagulačních reakcí umožňuje odstranění rezistentních polutantů, u kterých konvenční
metody čištění nebyly úspěšné.
NZVI je dodáno ve formě sypkého prášku (pyroforického nebo stabilizovaného) nebo v podobě vodné
suspenze těchto práškových směsí (v poměru voda/prášek = 4/1). Pro vlastní aplikaci je nejčastěji
využívána homogenizovaná suspenze pyroforického prášku, ve které se obsah aktivní složky nZVI
pohybuje v rozmezí 15–20 hm.%.
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Doba reakce nZVI s kontaminanty se značně liší dle typu znečištění. Pohybuje se
od desítek minut až po hodiny (těžké kovy). Pro aplikaci nZVI bylo vyvinuto zařízení
pracující na principu SBR (sequential batch reactor). Všechny fáze reakce probíhají
v jediné nádrži reaktoru. Neprůtočný systém umožňuje nastavení dlouhých reakčních
časů potřebných pro požadovanou redukci kontaminantů. Zařízení disponuje automatickým řízením jednotlivých fází procesu a dávkování aktivní složky pod inertní
atmosférou.

Výhody

Aplikace
NZVI je již řadu let aplikováno při sanacích kontaminovaných
podzemních vod. Začíná se rozšiřovat také do oblasti čištění
odpadních vod, a to nejen průmyslových, obsahujících
zmíněné látky, ale i komunálních, jako alternativa terciálního
dočištění.
Příklady použití na průmyslové odpadní vody:
• galvanovny, povrchová úprava kovů,
• odpadní vody z mokrého čištění spalin,
• odpadní vody se zvýšeným obsahem As.

Technologický výzkum a vývoj je řešen s použitím účelové podpory Ministerstva průmyslu a obchodu projektu
TIP s ev.č. FR-TI3/196 – „Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren
odpadních vod.“
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• odstranění širokého spektra rezistentních polutantů
- chlorované uhlovodíky
- dioxiny
- PCB
- DDT
- těžké kovy (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Se)
• dosažení předepsaných emisních limitů
• nulový vnos iontů solí do vod
• bezzápachová technologie

