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Reziumė 

Disertacijoje nagrinėjamas nulinio valentingumo geležies (Fe (0)) nanodalelių 

pritaikymo imobilizuojant sunkiuosius metalus dirvožemyje procesas. Tyrimų 

objektas – arseno, kadmio, chromo, vario, švino, nikelio ir cinko imobilizavimas 

dirvožemiuose naudojant Fe (0) nanodaleles. Disertacijos tikslas – naudojant 

skirtingus ekstrakcijos metodus, įvertinti Fe (0) nanodalelių panaudojimo gali-

mybes imobilizuojant arseną, kadmį, chromą, varį, nikelį, šviną ir cinką dirvo-

žemiuose. Darbo tikslui įgyvendinti buvo išsikelti 5 uždaviniai. Pirmuoju užda-

viniu buvo siekiama teoriškai ištirti sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemyje 

priklausomybes nuo tirpalų pH. Antruoju ir trečiuoju uždaviniais buvo siekiama 

eksperimentiškai ištirti ir įvertinti sunkiųjų metalų imobilizavimą dirvožemiuose 

naudojant Fe (0) nanodaleles ir nustatyti, kokią įtaką sunkiųjų metalų stabilumui 

dirvožemyje turi Fe (0) nanodalelių sendinimas. Ketvirtuoju uždaviniu buvo sie-

kiama pagerinti sunkiųjų metalų imobilizavimą į dirvožemį pakopiškai pridedant 

kalcio karbonato ir Fe (0) nanodalelių. Penktasis uždavinys buvo skirtas sunkių-

jų metalų imobilizavimo dirvožemiuose modeliavimo tyrimams atlikti. 

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, 

naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame 

skyriuje apžvelgiama tiriamoji problema, pristatomas darbo aktualumas bei ty-

rimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų me-

todika, nurodomas mokslinis darbo naujumas, įvardijama praktinė darbo rezulta-

tų reikšmė ir pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos 

disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos ir disertacijos struktūra. 

Pirmajame skyriuje yra nagrinėjamos Fe (0) nanodalelės, jų savybės, reakci-

jos su sunkiaisiais metalais, apžvelgiami kitų autorių atlikti darbai. Antrajame 

skyriuje aprašomos dirvožemių savybių nustatymo metodikos ir sunkiųjų metalų 

imobilizavimo dirvožemiuose teorinių ir eksperimentinių tyrimų metodikos. 

Trečiajame skyriuje pateikiami teorinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatai ir jų 

analizė: įvertinama Fe (0) nanodalelių įtaka sunkiųjų metalų mobilumui skirtin-

guose dirvožemiuose bei įvertinamas ilgalaikis sunkiųjų metalų stabilumas.  

Disertacijos tema yra publikuoti 6 moksliniai straipsniai: 3 – mokslo žurna-

luose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą, 2 – Clarivate  

Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose,  

1 – recenzuojamame mokslo žurnale, referuojamame kitose duomenų bazėse. 

Gautas Lietuvos Respublikos patentas. Disertacijos tema konferencijose Lietu-

voje ir užsienyje perskaityti 6 pranešimai.  
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Abstract 

The dissertation deals with the application of zerovalent iron (Fe(0)) nano-

particles for immobilization of heavy metals in soil. The main object of the re-

search was the immobilization of arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, 

nickel, and zinc in soils using Fe(0) nanoparticles. The purpose of this disserta-

tion was to evaluate the possibilities of application of Fe(0) nanoparticles for 

immobilization of arsenic, cadmium, chromium, copper, nickel, lead, and zinc in 

soils by using different extraction methods. The thesis approaches five tasks. 

The first task aimed to theoretically investigate the dependence of the immobili-

zation of heavy metals on pH. The second and third tasks aimed to investigate 

and assess the immobilization of heavy metals in soils using Fe(0) nanoparticles 

and to determine the effect of ageing of Fe(0) nanoparticles on the stability of 

heavy metals. The fourth task aimed to improve the efficiency of heavy metal 

immobilization using Fe(0) nanoparticles by adding calcium carbonate to the 

soil. The fifth task aimed to perform modeling study of heavy metal immobiliza-

tion in soils. 

The dissertation consists of introduction, 3 chapters, general conclusions, 

recommendations, references and a list of scientific publications by the author 

on the topic of the dissertation. The introduction discusses the research problem, 

the relevance of the thesis, the object of the research, formulates the aim and 

tasks, describes the research methodology, scientific novelty of the thesis, the 

practical value and defended statements. At the end of the introduction, the 

authorʼs publications on the topic of the dissertation and the structure of the 

dissertation are provided. 

The first chapter provides an overview of Fe(0) nanoparticles, their pro-

perties, reactions with heavy metals, the works carried out by other scientists. 

The second chapter presents the methodologies for soil properties determination, 

theoretical and experimental research of heavy metal immobilization in soils. 

The third chapter presents the results and discussion of theoretical and experi-

mental research: the decrease of heavy metal mobility in different soils, the inf-

luence of ageing of Fe(0) nanoparticles on the stability of immobilised heavy 

metals. 

6 publications focusing on the subject of the dissertation were published: 

3 articles – in scientific journals included in the Clarivative Analytics Web of 

Science database, 2 – in conference proceedings, 1 – in journal listed in other 

international database. 1 patent of the Republic of Lithuania was granted. 6 pre-

sentations on the subject of the dissertation have been presented in Lithuania and 

other countries.  
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Žymėjimai 

Simboliai 

a – suspensijos tankis, g/l; 

sinh – hiperbolinis sinusas; 

C – talpa, F/m2; 

CS – Fe (0) nanodalelių koncentracija, g/l; 

E0 – elektrodo standartinis potencialas, V; 

F – Faradėjaus konstanta, C/mol; 

I – joninė jėga, mol/l; 

K – reakcijos pusiausvyros konstanta; 

Ksp – tirpumo konstanta; 

M  – molinė masė, g/mol; 

NS – paviršiaus vietų tankis, vietų skaičius/m2; 

Nt – sorbcijos vietų koncentracija, mol/l; 

R – universalioji dujų konstanta, J/(mol · K); 

T – temperatūra, K; 

S – paviršiaus plotas, m2/g; 
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V – tirpalo tūris, l; 

ΔZ – krūvio pokytis; 

ε – terpės dielektrinė skvarba, F/m; 

ε0  – vakuumo dielektrinė skvarba, F/m; 

σβ – plokštumos β krūvis, C/m2; 

σo – plokštumos o krūvis, C/m2; 

σd – plokštumos d krūvis, C/m2; 

ψβ – plokštumos β paviršiaus potencialas, V; 

ψd – plokštumos d paviršiaus potencialas, V; 

ψo – plokštumos o paviršiaus potencialas, V. 

Santrumpos 

BET – Brunauer, Emmett ir Teller savitojo paviršiaus ploto nustatymo metodas; 

CD-MUSIC (angl. Charge distribution multi-site complexation) – krūvių pasiskirstymo 

skirtingose sorbcijos vietose kompleksinių junginių modelis; 

ECOSAT (angl. Equilibrium Calculation Of Speciation And Transport) – elementų 

cheminių formų pusiausvyros ir migracijos skaičiavimas; 

Eh – oksidacijos-redukcijos potencialas; 

Ex situ – užteršto dirvožemio remediacija jį išgabenant į kitą vietą; 

Fe (0) – nulinio valentingumo geležis; 

FeO – viustitas; 

5Fe2O3ˑ9H2O – ferihidritas;  

α-FeOOH – getitas; 

γ-FeOOH – lepidokrokitas; 

Fe3O4 – magnetitas; 

Fe2O3 – hematitas; 

In situ – dirvožemio remediacija vietoje, ten, kur jis plyti; 

NR – nustatymo ribos; 

OM – organinė medžiaga; 

SM – sunkusis metalas / sunkieji metalai.  

Apibrėžtys  

Ilgalaikis laikotarpis – ilgesnis nei 12 mėnesių laiko periodas. 

Trumpalaikis laikotarpis – trumpesnis nei 12 mėnesių laiko periodas. 
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Įvadas 

Problemos formulavimas 

Dėl neatsakingos žmonių veiklos į dirvožemį nuolat patenka daug įvairių teršalų 

(Brookes, 1995). Plačiai paplitęs dirvožemių užterštumas sunkiaisiais metalais 

yra viena iš svarbiausių nūdienos aplinkosauginių problemų (Komárek 

et al., 2013). Dirvožemiai tampa užteršti sunkiaisiais metalais dėl pramoninės 

veiklos, kelių transporto priemonių, atliekų, turinčių daug sunkiųjų metalų, iš-

metimų, nuotekų dumblo, naudojamo dirvožemiui tręšti, dėl naftos produktų 

išsiliejimų, atmosferinių iškritų. Užterštose vietose dažnai aptinkami tokie sun-

kieji metalai, kaip švinas (Pb), chromas (Cr), arsenas (As), cinkas (Zn), kadmis 

(Cd), varis (Cu), gyvsidabris (Hg) ir nikelis (Ni) (Wuana & Okieimen, 2011). 

Didelį neigiamą poveikį dirvožemiui daro transportas – pakelėse aptinkami pa-

didėję Pb, Zn ir Cu kiekiai (Zvilnaitė & Tričys, 2009). Be kita ko, dirvožemiai 

yra pagrindinė terpė sunkiesiems metalams, patekusiems į aplinką dėl minėtų 

antropogeninių veiksnių, kauptis. Metalai gali pasklisti dirvožemio poromis ir 

taip patekti į požeminį ar paviršinį vandenį (Wuana & Okieimen, 2011). Biolo-

ginis sunkiųjų metalų prieinamumas augalams kelia riziką žmonių sveikatai ir 

ekosistemoms (Brookes, 1995; Wuana & Okieimen, 2011). Šis maisto grandies 

užteršimas yra vienas iš svarbiausių kelių sunkiesiems metalams į žmogaus or-
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ganizmą patekti (Khan et al., 2008). Dėl pavojaus žmonių sveikatai, esant dirvo-

žemio taršai ir sunkiųjų metalų migracijai, vis mažiau lieka tinkamos žemės 

naudoti žemės ūkio reikmėms (Wuana & Okieimen, 2011).  

Darbo aktualumas 

Užteršto sunkiaisiais metalais dirvožemio tvarkymas yra svarbus procesas sie-

kiant apsaugoti žmonių sveikatą bei dirvožemio kokybę. Labai svarbu, kad tarša 

iš užterštų teritorijų neplistų į gyvenamąsias, rekreacines ir žemės ūkio zonas, 

todėl sunkiuosius metalus svarbu imobilizuoti. Imobilizacija – viena iš dirvo-

žemio remediacijos technikų, mažinanti sunkiųjų metalų tirpumą ir jų biologinį 

prieinamumą dirvožemyje.  

Pastaraisiais metais įvairios geležies nanodalelės, pradėtos naudoti sunkiųjų 

metalų imobilizavimui dirvožemyje, aprašytos ir kitų žinomų pasaulio moksli-

ninkų darbuose, kuriuose pateikti Hg imobilizavimo dirvožemiuose, naudojant 

geležies sulfido nanodaleles, pavyzdžiai, parodę reikšmingą Hg mobilumo su-

mažėjimą (Gong et al., 2012; Van Koetsem et al., 2016). R. Liu ir 

D. Zhao (2007) tyrė Cu imobilizavimą dirvožemyje naudojant geležies fosfato 

nanodaleles atvejį. Minėtų autorių atlikti tyrimai parodė, kad 3,0 mg Fe fosfato 

nanodalelių 1 g dirvožemio sumažino Cu išsiplovimą 63–87 %. Nulinio valen-

tingumo geležies (Fe (0)) nanodalelės taip pat pradėtos taikyti užterštų dirvo-

žemių remediacijoje. Palyginti su kitais sunkiaisiais metalais, daugiausia tirta As 

(pvz., Gil-Díaz et al., 2014; Vítková et al., 2017) ir Cr imobilizacija dirvo-

žemiuose naudojant Fe (0) nanodaleles (pvz., Singh et al., 2011, 2012; Gil-Díaz 

et al., 2017; Xu and Zhao, 2007; Franco et al., 2009). Kitų sunkiųjų metalų 

(pvz., Cd, Pb, Zn) imobilizavimo tyrimų naudojant Fe (0) nanodaleles yra atlikta 

mažiau (Gil-Díaz et al., 2017; Vítková et al., 2017).   

Fe (0) nanodalelių taikymas yra perspektyvus būdas užterštam dirvožemiui 

atkurti, tačiau dėl dirvožemio fizikinių ir geocheminių savybių skirtingumo sun-

kiųjų metalų imobilizavimas panaudojant Fe (0) nanodaleles turi būti tiriamas ir 

toliau. Panaudojus šias nanodaleles yra svarbu ištirti būtent ilgalaikį sunkiųjų 

metalų imobilizavimo stabilumą, nes iki šiol atlikti tyrimai sunkiųjų metalų 

imobilizavimo efektyvumą vertino tik kaip trumpalaikį.  

Tyrimų objektas 

Tyrimų objektas – As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni ir Zn imobilizavimas dirvožemiuose 

naudojant nulinio valentingumo geležies nanodaleles.  
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Darbo tikslas 

Darbo tikslas – naudojant skirtingus ekstrakcijos metodus, įvertinti nulinio va-

lentingumo geležies nanodalelių panaudojimo galimybes imobilizuojant As, Cd, 

Cr, Cu, Ni, Pb ir Zn dirvožemiuose.  

Darbo uždaviniai 

Darbo tikslui pasiekti darbe iškelti šie uždaviniai: 

1. Teoriškai ištirti sunkiųjų metalų – As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb ir Zn ir jų 

mišinių – As, Cu, Pb ir As, Cr, Cu, Zn imobilizavimo dirvožemyje 

priklausomybes nuo tirpalų pH.  

2. Eksperimentiškai ištirti ir įvertinti sunkiųjų metalų – As, Cd, Cr, Cu, 

Ni, Pb ir Zn – imobilizavimą naudojant Fe (0) nanodaleles dirbtinai 

ir pramonės įmonių užterštuose dirvožemiuose. 

3. Nustatyti, kokią įtaką sunkiųjų metalų imobilizavimo efektyvumui 

dirvožemyje turi nulinio valentingumo geležies nanodalelių sendini-

mas.   

4. Pagerinti sunkiųjų metalų imobilizavimą į dirvožemį pakopiškai pri-

dedant kalcio karbonatą ir nulinio valentingumo geležies nanodaleles. 

5. Sumodeliuoti sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemiuose nulinio 

valentingumo geležies nanodalelėmis procesą ir palyginti gautus re-

zultatus su eksperimentinių tyrimų rezultatais.  

Tyrimų metodika 

Dirvožemio mėginių ėmimas ir jų savybių nustatymas buvo atliekamas vadovau-

jantis standartizuotomis metodikomis (ISO 18400-102:2017, ISO 10390:2005 ir 

ISO 17892-4). Užteršti sunkiaisiais metalais dirvožemiai laboratorinėmis sąly-

gomis buvo sumaišomi su nulinio valentingumo geležies nanodalelėmis ir palie-

kami išdžiūti iki orasausės masės. Sunkiųjų metalų imobilizavimo efektyvumas 

dirvožemiuose buvo nustatomas naudojant šiuos ekstrakcijos metodus: a) atlie-

kant sunkiųjų metalų išplovimą naudojant 0,01 M kalcio chlorido  tirpalą; b) at-

liekant pakopinę ekstrakcijos procedūrą, kurią sudaro 6 etapai. Sunkiųjų metalų 

koncentracijai eliuatuose tirti buvo naudojamas atominis absorbcinis spektro-

metras Buck Scientific 210 VGP. Nulinio valentingumo geležies nanodalelių 
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sendinimas dirvožemiuose buvo atliekamas 2 skirtingais būdais: metus laiko 

nuolat drėkinant dirvožemio mėginius iki 90 % jų vandens sulaikymo gebos bei 

termiškai sendinant nulinio valentingumo geležies nanodaleles 1 h esant 500 °C 

temperatūrai mufelinėje krosnelėje. Modeliuojant sunkiųjų metalų imobilizavi-

mą skirtinguose dirvožemiuose buvo naudojama programa Visual  

Minteq 3.1.  

Darbo mokslinis naujumas   

Darbo mokslinis naujumas pasireiškia tuo, kad yra vertinamas sunkiųjų metalų 

imobilizavimo nulinio valentingumo geležies nanodalelėmis stabilumas sendi-

nant nulinio valentingumo geležies nanodaleles dirvožemiuose, o sunkiųjų me-

talų cheminių formų pasiskirstymas atliekamas naudojant modifikuotą pakopinę 

metalų ekstrakcijos procedūrą, kuri įvertina sunkiųjų metalų prisijungimą prie 

amorfinių ir kristalinių geležies oksidų. 

Darbo rezultatų praktinė reikšmė 

Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, nulinio valentingumo geležies nanodalelių 

technologiją galima pritaikyti imobilizuojant As, Cr, Cd, Cu, Pb, Ni ir Zn užterš-

tuose dirvožemiuose. Panaudojus kalcio karbonatą kartu su nulinio valentingu-

mo geležies nanodalelėmis, papildomai galima sumažinti Cd, Cu, Ni ir Pb mig-

raciją dirvožemiuose bei jų biologinį prieinamumą augalams.   

Ginamieji teiginiai 

1. 1,0 % pagal dirvožemio masę nulinio valentingumo geležies nanoda-

lelių panaudojimas smėlingame tik Cd, Cu, Ni ir Pb užterštame dir-

vožemyje, kuriame šių metalų koncentracija siekia apie 200 mg/kg, 

sumažina augalams prieinamas Cd, Cu, Ni ir Pb dalis atitinkamai  

apie 30, 3, 5 ir 3 kartus. 

2. Pridėjus 1 % pagal masę kalcio karbonato į smėlingą dirvožemį, Cd 

ir Ni imobilizavimo efektyvumas naudojant nulinio valentingumo ge-

ležies nanodaleles padidinamas atitinkamai apie 7 ir 1,3 karto.  

3. 2 % pagal dirvožemio masę Fe (0) nanodalelių panaudojimas smė-

lingame metalų rūdomis užterštame dirvožemyje, kuriame As, Cu ir 
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Pb koncentracijos siekia atitinkamai apie 350, 1000 ir 3000 mg/kg, 

sumažina šių metalų dalis mainų forma 2–3 kartus. 

4. Sendinant nulinio valentingumo geležies nanodaleles Pb užterštame 

dirvožemyje, esant 1 h 500 °C temperatūrai, desorbuojasi apie 80 % 

dirvožemyje nulinio valentingumo geležies nanodalelėmis imobili-

zuoto Pb. 

Darbo rezultatų aprobavimas 

Disertacijos tema publikuoti 6 moksliniai straipsniai: trys – mokslo žurnaluose, 

įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą (Vasarevičius  

et al., 2020; Danila et al., 2020; Vasarevičius et al., 2019); vienas – recenzuoja-

mame mokslo žurnale, referuojamame kitose duomenų bazėse (Danila ir Vasa-

revičius, 2017); du – konferencijų pranešimų leidiniuose (Danila et al., 2018; 

Danila and Vasarevičius, 2017). Gautas  Lietuvos Respublikos patentas – 

„Kadmio ir nikelio imobilizavimo dirvožemyje būdas“, patento Nr. 6776 (Danila 

ir Vasarevičius). 

Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti 6 mokslinėse konfe-

rencijose Lietuvoje ir užsienyje: 

1. Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijose „Mokslas – Lietuvos 

ateitis“, 2016–2020 m. Vilniuje. 

2. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Environmental and Climate 

Technologies CONECT 2018“ 2018 m. Rygoje, Latvijoje. 

3. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Environmental Engine-

ering“ 2017 m. Vilniuje. 

Stažuotasi Lulea technologijos universitete, Švedijoje, 2018 m. rugpjūčio–

rugsėjo mėn. Disertacija buvo pristatyta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų cen-

tre 2020 m. rugsėjo 7 d. seminaro „Baltijos fitoremediacija (BARP)“ metu. 

Disertacijos struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, 

literatūros ir autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašai.  

Darbo apimtis – 131 puslapis, tekste panaudotos 35 numeruotuos formulės, 

36 paveikslai ir 20 lentelių. Rašant disertaciją buvo panaudoti 144 literatūros 

šaltiniai. 
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1 
Nulinio valentingumo geležies 
nanodalelių ir jų panaudojimo 

sunkiųjų metalų imobilizavimui 
dirvožemyje literatūrinė apžvalga 

Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais – visame pasaulyje aktuali aplinkosaugi-

nė problema, kylanti dėl antropogeninės žmogaus veiklos. Sunkiųjų metalų imo-

bilizacija yra viena iš labiausiai naudojamų dirvožemio remediacijos technikų.  

Skyriuje išnagrinėti sunkiųjų metalų mobilumo procesai dirvožemyje, išs-

kirtos dirvožemio savybės, lemiančios sunkiųjų metalų mobilumą, aprašytas 

sunkiųjų metalų poveikis žmogui. Analizuojamos Fe (0) nanodalelių savybės, jų 

reakcijų su sunkiaisiais metalais mechanizmai bei pritaikymas dirvožemy-

je esantiems sunkiesiems metalams imobilizuoti. Taip pat skyriuje aprašyti 

kompleksinių junginių susidarymo modeliai bei juos taikančios modeliavimo 

programos. Skyriuje nagrinėjama tema autorius kartu su bendraautoriais paskel-

bė šešias publikacijas (Danila ir Vasarevičius, 2017; Danila and Vasarevi-

čius, 2017; Danila et al., 2018; Vasarevičius et al. 2019; Danila et al. 2020;  

Vasarevičius et al. 2020). 
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1.1. Dinaminiai sunkiųjų metalų procesai  
dirvožemyje 

Dirvožemis – viršutinis purusis žemės plutos sluoksnis, kurį sudaro mineralinės 
ir organinės dalelės, vanduo bei oras. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis – įvai-
rių mineralinių dalelių santykis dirvožemyje. Ji apibūdina mineralinę dirvožemio 
dalį: proporcines smėlio, dulkių ir molio dalis (Prušinskienė, 2012).  

Dirvožemio mineralinės dalelės yra skirtingo dydžio: molio dalelės <2 µm, 
dulkių dalelės – nuo 2 µm iki 50 µm, smėlio – nuo 50 µm iki 2,0 mm (Prušins-
kienė, 2012). Nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties priklauso daugelis dir-
vožemio fizinių ir cheminių požymių (pvz., vandens tekėjimas per dirvožemį) 
(VanLoon & Duffy, 2017). Dirvožemio atsparumas sunkiesiems metalams (SM) 
taip pat priklauso nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties. Dirvožemiai, kurių 
pagrindinė mechaninė sudėtis yra smėlis ir priesmėlis, laikomi atspariais taršai, 
nes jie užsiteršia mažiausiai. Priemoliai vertinami kaip vidutiniškai atsparūs tar-
šai. Įvairaus sunkumo moliai laikomi lengvai pažeidžiamais dirvožemiais ir užsi-
teršia labiausiai (HN 60:2004; Juodkazis & Marcinonis, 2008). 

SM grupę sudaro cheminiai elementai, kurių santykinė atominė masė yra 
didesnė nei 40 (Januševičiūtė et al., 2015). SM turi didelį santykinį tankį, svy-
ruojantį nuo 3,5 iki 7 g/cm3 (Gautam et al., 2014). Yra jau seniai žinoma, kad 
sunkiųjų metalų akumuliacija organizme gali sukelti sveikatos problemų (Gau-
tam et al., 2014). Cinkas priskiriamas II toksiškumo klasei, jis pasižymi silpno-
mis kancerogeninėmis savybėmis, bet žmogaus organizme gali sukelti anemiją, 
plaučių, kasos, skrandžio ir kepenų veiklos sutrikimus, pažeisti raumenis, kau-
lus. Chromas priskiriamas II toksiškumo klasei, jis yra kancerogeninis elemen-
tas, galintis sukelti širdies raumenų, kepenų ir inkstų distrofiją, yra stiprus aler-
genas (Januševičiūtė et al., 2015). Kadmis yra potencialus kancerogenas, 
keliantis pavojų plaučiams, inkstams, kepenims ir reprodukciniams organams 
(Boparai et al., 2013). Visi Pb junginiai yra nuodingi ir priskiriami I toksiškumo 
klasei. Jie žmogaus organizmui gali sukelti mažakraujystę, hepatitą, paveikti 
kaulus (Januševičiūtė et al., 2015). Varis priskiriamas II pavojingumo klasei. 
Žmogaus organizme Cu perteklius paprastai pažeidžia centrinę nervų sistemą, 
paveikia kepenis, inkstus, sukelia opaligę, plaučių ligas, kepenų cirozę (Januše-
vičiūtė et al., 2015).  

Biologiškai prieinami metalai – metalų dalis dirvožemyje, kuri gali dalyvau-
ti cheminėse ir biologinėse reakcijose. Terminai prieinamas ir ekstrahuojamas 
(išplaunamas) elementas gali būti vartojami kaip sinonimai. Norint nustatyti išp-
launamus metalus, dirvožemis yra kratomas tirpale, kuriame yra pasirinktosios 
cheminės medžiagos (VanLoon & Duffy, 2017). 
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Dirvožemyje SM egzistuoja įvairiomis cheminėmis formomis, nuo kurių 

priklauso sunkiųjų metalų mobilumas. SM mobilumas ir jų biologinis prieina-

mumas dirvožemyje priklauso nuo dirvožemio pH, oksidacijos-redukcijos są-

lygų, katijonų mainų gebos ir kt. (Wuana & Okieimen, 2011). Metalų mobilu-

mas dirvožemiuose yra tiesiogiai nustatomas pagal jų cheminių formų 

pasiskirstymą, kuris priklauso nuo dirvožemio sudėties, pH, oksidacijos-

redukcijos potencialo (Eh), organinės medžiagos bei sorbentų, tokių kaip gele-

žies (Fe), mangano (Mn) ir aliuminio (Al) (hidr)oksidai, kiekio. Dirvožemyje 

SM gali būti ištirpę, sorbuoti ir nusėdę. SM gali sąveikauti su natūraliais jungi-

niais, kurie pakeičia metalų chemines formas ir oksidacijos laipsnį (Dube 

et al., 2001). Metalų jonai gali tapti nemobilūs dirvožemyje dėl sorbcijos, nusė-

dimo ir kompleksinių junginių susidarymo reakcijų ir pasišalinti iš dirvožemio 

per augalus ar išplovimą (Bolan et al., 2014).  

Organinių ir neorganinių ligandų jonų kilmė, dirvožemio pH turi įtakos me-

talų jonų koncentracijai dirvožemio tirpale (Bolan et al., 2014). Neorganiniai 

anijonai suformuoja kompleksus su metalais, tuo pačiu mažindami jų sorbciją 

(Bolan et al., 2014), nes: a) metalų jonams sukliudoma nusėsti; b) kompleksoda-

riai gali veikti kaip elementų nešikliai dirvožemio tirpale (Violante et al., 2010). 

Sunkiųjų metalų aktyvumas rūgščių dirvožemių tirpaluose mažėja didėjant dir-

vožemio pH (Bolan et al., 2014). Tai siejama su neigiamų paviršiaus krūvių vie-

tų padidėjimu ant Fe, Al ir Mn oksidų bei hidroksidų. Dirvožemio savybių kiti-

mas ir aplinka (pvz., rūgštūs lietūs) gali pakeisti pusiausvyrą, esančią 

dirvožemyje, ir sukelti sunkiųjų metalų, susijungusių su dirvožemio dalelėmis, 

išsiplovimą (Dube et al., 2001). 

Metalų nusėdimas yra vyraujantis procesas šarminiuose dirvožemiuose ir 

esant tokiems anijonams, kaip SO4
2−, CO3

2−, OH− ir HPO4
2−. Metalų fosfatų / kar-

bonatų nusėdimas yra laikomas vienu iš mechanizmų sunkiųjų metalų imobili-

zavimui. Kaip teigia mokslininkai (Lu et al., 2011), Pb (II) sąsėdis su Fe oksi-

hidroksidais šalinant Pb (II) iš vandeninių tirpalų yra daug efektyvesnis negu 

adsorbcija. Taip pat Ni (II) ir Cr (III) sorbcijos ant Fe oksidų parodė, kad šali-

nant metalus iš tirpalų sąsėdis yra daug efektyvesnis procesas negu sorbcija (Bo-

lan et al., 2014). 

Daugelis metalų yra aktyvūs oksidacijos / redukcijos reakcijose ir jų oksida-

cijos laipsnis gali keistis, priklausomai nuo dirvožemio Eh. Sunkiųjų metalų tir-

pumas ir mobilumas priklauso nuo jų oksidacijos. Dirvožemiuose Cr (VI) yra 

labai tirpus ir mobilus, o Cr (III) formos yra palyginti netirpūs oksidų ir hidrok-

sidų junginiai. Cr (III) yra mažiau mobilus ir lengvai nusėda kaip Cr(OH)3 esant 

šarminėms ar net šiek tiek rūgštinėms sąlygoms (Liu et al., 2015; O’Carroll 

et al., 2013; Singh et al., 2011). Cr (III) oksidacija į Cr (VI) padidina chromo 

mobilumą ir biologinį prieinamumą. Cr (VI) gali būti redukuotas į Cr (III) aplin-

koje, kurioje yra elektronų šaltinis (pvz., Fe (0)) (Bolan et al., 2014). Varis yra 
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vienas iš judresnių elementų rūgščiose ir oksidacinėse terpėse. Šarminėse, re-

dukcinėse terpėse Cu yra nejudrus. Esant dirvožemio pH nuo 5,4 iki 6,1 Cu iš-

krenta hidroksidų ir fosfatų pavidalu. Dirvožemyje Cu randamas kelių formų – 

kaip vario chloridas, vario nitratas, vario sulfatas ir kt. Esant dirvožemio terpei 

pH 7,0, dirvožemio tirpale ištirpusio Cu (II) būna labai mažai (Januševičiūtė 

et al., 2015). Pb yra mažai judrus oksidacinėje, neutralioje ir šarminėje terpėje. 

Esant pH > 6,0, iškrenta hidroksidų pavidalu. Redukcinėmis sąlygomis Pb yra 

inertiškas. 

Dirvožemiuose vyrauja kelios skirtingos elementų sorbcijos rūšys. Svar-

biausia yra mainų sorbcija, kurią lemia dirvožemio parametrai, tokie kaip katijo-

nų mainų geba, pH, mineralinė sudėtis ir dirvožemio koloidų savybės (savitasis 

paviršiaus plotas ir kt.), katijonas ir lydintis anijonas, jo koncentracija ir aplinkos 

temperatūra. Mainų sorbcija įprastai yra grįžtamasis procesas, priklausomas nuo 

kintančių dirvožemio parametrų, pvz., pH (Dube et al., 2001). Ištirpusio metalo 

jono sorbcija į turinčius krūvį dirvožemio paviršiaus komponentus yra skirstoma 

į specificinę ir nespecifinę adsorbcijas. Nespecifinė adsorbcija yra procesas, ku-

riame jonų krūvis dėl elektrostatinės jėgos balansuoja krūvį ant dirvožemio dale-

lių. Specifinė adsorbcija yra cheminių ryšių susidarymas tarp tirpale esančių jo-

nų ir jonų, esančių dirvožemio paviršiuje. Dirvožemio savybės, jo tirpalo 

kompozicija nulemia dinaminę pusiausvyrą tarp metalų tirpale ir kietosios dir-

vožemio fazės.  

Parametrai, kurie kontroliuoja metalų jonų sorbciją ir tuo pačiu mobilumą 

dirvožemyje gali būti skirstomi į dvi grupes:   

a) susiję su dirvožemio parametrais – katijonų mainų geba, granuliometrine 

sudėtimi, organinės medžiagos dalimi, oksidacijos-redukcijos potencialu, pH;  

b) susiję su metalų jonų parametrais – jono krūviu, joniniu spinduliu, oksi-

dacijos būsena, hidratacijos laipsniu, galimybe sudaryti kompleksus.  

Sudedamosios dirvožemio dalys turi įtakos sunkiųjų metalų mobilumui. 

Dirvožemyje esantys koloidai lemia dirvožemio buferinę talpą ir katijonų mainų 

gebą. Dirvožemio koloidinės dalelės susiformuoja iš trijų rūšių dirvožemio sudė-

tinių dalių: a) mineralinių dalelių; b) organinės medžiagos; c) organinių-

mineralinių dalelių kompleksų. Svarbi dirvožemio koloidų savybė yra ta, kad jų 

paviršius yra neigiamai įkrautas (Dube et al., 2001). Teigiamai įkrauti elementai, 

esantys dirvožemyje ar jo tirpale, turi polinkį būti sorbuojami neigiamai įkrautų 

dirvožemio komponentų paviršių, o neigiami elementai yra kiek mobilesni ir turi 

savybę būti išplaunami (VanLoon & Duffy, 2017). Katijonai dėl elektrostatinių 

jėgų yra sulaikomi dirvožemio neigiamai įkrautų molio ir organinių medžiagų 

dalelių (Cornell University, 2007). Dvigubas elektrinis sluoksnis susiformuoja 

dirvožemio koloidinių dalelių paviršiuje esant kontaktui su dirvožemio tirpalu 

(Dube et al., 2001). Dirvožemyje katijonai gali būti pakeisti kitais katijonais. 

Dirvožemio katijonų mainų geba parodo  bendrą katijonų kiekį, kurį dirvožemis 
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gali adsorbuoti (Cornell University, 2007). Katijonų mainų geba mažėja didėjant 

dalelių dydžiui (1.1 lentelė).    

1.1 lentelė. Tipinių dirvožemių mineralų katijonų mainų geba (Dube et al., 2001) 

Table 1.1. Cation exchange capacities of typical soil minerals (Dube et al., 2001)  

Granuliometrinė dalis Katijonų mainų geba, cmol (+)/kg 

Molis 20,9–110 

Smulkios dulkės 6,8–41,4 

Vidutinės dulkės 6,3–34,5 

Stambios dulkės 1,2–12,8 

Smėlis 1,0–15,6 

 

Didžiausią katijonų mainų gebą (tuo pačiu ir sunkiųjų metalų sorbciją) turi 

molis, o mažiausią smėlis. Silicio pakeitimas aliuminiu molio dalelėse lemia tai, 

kad molio dalelės turi neigiamą krūvį (1.1 pav.). Dėl to jos geriau sulaiko tei-

giamai įkrautus metalų jonus (Cornell University, 2007). 

 

 

1.1 pav. Dirvožemio mineralinių dalelių krūvis (Cornell University, 2007) 

Fig. 1.1. Charge of soil mineral particles (Cornell University, 2007) 

Mineralinė dirvožemio kietosios fazės koloidinė dalis daugiausia turi įtakos 

metalų jonų sorbcijai. Ji susideda iš molio mineralų, oksidų, hidratuotų oksidų 

mineralų. Molio mineralai yra hidratuoti Al, magnio ar Fe silikatai. SM gali būti 

sorbuoti šių dirvožemio sorbentų, kurie sumažina jų mobilumą (Dube 

et al., 2001). Pagrindinės dirvožemio sorbentų charakteristikos yra pateiktos 

1.2 lentelėje. 
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1.2 lentelė. Tipinių dirvožemio sorbentų charakteristikos (Dube et al., 2001) 

Table 1.2. Characteristics of typical soil sorbents (Dube et al., 2001) 

Sorbentas Tipas Sluoksnio 

įkrova 

Katijonų mainų 

geba, cmol(+)/kg 

Paviršiaus plotas 

(×103 m2/kg) 

Montmorilonitas 2:1 0,25–0,6 80–120 600–800 

Ilitas  2:1 0,6–0,9 20–50 70–120  

Kaolinitas  1:1 1,0 1–10 10–20 

Fe ir Al hidratuoti 

oksidai  

– – 4 – 

Huminės rūgštys – – 485–870 800–900 

Fulvo rūgštys – – 900–1400 800–900 

 

Du pagrindiniai molio mineralų sluoksniavimosi tipai dirvožemyje yra 1:1 ir 

2:1. 2:1 tipas yra įprastas montmorilonito ir ilito moliams. Elemento struktūrinis 

vienetas yra sudarytas iš dviejų silicio (Si2O5) sluoksnių, apsupančių aliuminio 

Al2O4(OH)2 sluoksnį. Cheminės medžiagos gali lengvai patekti į tarpsluoksnio 

regionus, kuriuose dažnai yra imobilizuojamos. 1:1 tipas yra įprastas kaolinitui. 

Kaolinito vienetas (Al2(OH)4(Si2O5)) susideda iš vieno silicio tetraedro sluoks-

nio ir vieno aliuminio oktaedro sluoksnio nesudarant tarpsluoksnio regiono. Tai-

gi cheminės medžiagos negali įeiti tarp sluoksnių. 2:1 tipo molio dalelės turi di-

desnį paviršiaus plotą negu 1:1 tipo dėl esamo vidinio paviršiaus ploto. 2:1 tipo 

molio mineralai turi didesnę katijonų mainų gebą ir tuo pačiu didesnį polinkį 

imobilizuoti metalų jonus.  

Natūralūs nanodalelių oksidai (pvz., hematito dalelės) yra svarbūs teršalų 

adsorbentai dirvožemyje (Komárek et al., 2013; Pan & Xing, 2012). Fe ir Al 

oksidai bei hidroksidai yra aptinkami dirvožemiuose tokiomis formomis, kaip 

hematitas (Fe2O3), getitas (α-FeOOH), gibsitas (Al(OH)3). Šie mineralai turi nuo 

pH priklausomą krūvį ir gali egzistuoti kaip teigiamai, neutraliai ar neigiamai 

įkrautos dalelės. Fe oksidacijos laipsniai gali būti nuo -2 iki +7, tačiau dirvo-

žemyje jos oksidacija įprastai yra +2 ir +3 (Melton et al., 2014). Fe oksidacijos 

būsenos pokytis tarp +2 ir +3 vadinamas geležies ciklu. Fe (II) geležies forma 

yra labiausiai dominuojanti žemės plutoje. Fe (III) geležies forma yra daugiau 

stabili esant deguoniui (Johnsonn & Beard, 2005). Fe oksidai / hidroksidai (pvz., 

Fe(OH)3, FeOOH, Fe2O3) yra stabilūs ir netirpūs aerobinėje aplinkoje, kurios pH 

yra neutralus (Schwertmann & Cornell, 2008). Fe (III) oksidai įprastai turi didelį 

paviršiaus plotą, padengtą reaktyviomis –OH funkcinėmis grupėmis, todėl yra 

svarbūs sorbentai įvairiems organiniams ir neorganiniams teršalams (Kumpiene 

et al., 2008). Fe (III) oksidai gali ištirpti esant redukcinėms sąlygoms, kai yra 
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anaerobinės sąlygos (Luther et al., 1992). Vykstant šiems procesams, į tirpalą 

išsiskiria Fe (II) ir OH− kartu su sorbuotais teršalais. Kai Fe (II) vėl reaguoja su 

deguonimi, Fe (II) gali palaipsniui oksiduotis į tirpų Fe (III), kuris palaipsniui 

nusėda kaip Fe (III) oksihidroksidai (Taillefert et al., 2000). 

Organiniai dirvožemio komponentai gali stipriai sorbuoti SM katijonus, to-

kius kaip Cu, Cd ir Pb, dėl ligandų, kurie gali suformuoti chelatus su metalais 

(Bolan et al., 2014). Huminių medžiagų buvimas dirvožemiuose turi didelės įta-

kos SM sorbcijai. Huminių ir fulvo rūgščių katijonų mainų geba yra labai didelė, 

palyginti su kitais dirvožemio komponentais (1.3 lentelė). Huminės ir fulvo 

rūgštys gali egzistuoti disocijuota forma ir būti neigiamai įkrautos. Pagrindinės 

šių krūvių priežastys yra karboksilo ir fenolio grupės, kuriose yra atskirtas van-

denilis. Šis neigiamų krūvių šaltinis dirvožemio koloiduose yra priklausomas 

nuo pH, taigi sunkiųjų metalų sorbcija dirvožemiuose, kuriuose yra sąlygiškai 

didelis organinių medžiagų kiekis, labiausiai priklauso nuo pH. Huminės me-

džiagos sąveikauja su sunkiaisiais metalais. Sunkiųjų metalų mobilumas dirvo-

žemiuose padidėja esant humino ligandams.  

1.3 lentelėje yra pateikiama sunkiųjų metalų prisijungimo prie skirtingų dir-

vožemyje esančių sorbentų tvarka.  

1.3 lentelė. Sunkiųjų metalų jonų prisijungimo prie dirvožemyje esančių sorbentų tvarka 

(Dube et al., 2001) 

Table 1.3. Sorption selectivity sequences for metal cations (Dube et al., 2001) 

Dirvožemio 

sorbentai 

Prisijungimo prie sorbentų tvarka 

Montomorilonitas Pb (II) > Cu (II) > Cd (II) > Zn (II) > Ni (II) 

Ilitas Pb (II) > Cu (II) > Zn (II)  > Cd (II) > Ni (II) 

Kaolinitas Pb (II) > Cu (II) > Zn (II) > Cd (II) > Ni (II) 

Fe hidratuoti 

oksidai 

Pb (II) > Cu (II) > Zn (II)  > Co (II) > Ni (II) 

Huminės rūgštys Fe (III) > Al (III) > Cu (II) > Ni (II) > Pb (II) = Zn (II) > Mn (II) 

 

Kaip matyti iš 1.3 lentelės, jonai su didesniu oksidacijos laipsniu, pvz., tokie 

kaip Al (III), yra labiau linkę prisijungti prie dirvožemio dalelių negu žemesnį 

krūvį turintys metalai, tokie kaip Cu (II). Jei metalų jonai turi tuos pačius krū-

vius, svarbiausi faktoriai yra joninis spindulys ir hidratacijos laipsnis. Kuo di-

desnis joninis spindulys, tuo mažesnį elektrinį lauką emituoja jonas, todėl jis yra 

mažiau hidratuotas nei jonai su mažesniu spinduliu, kurie emituoja stipres-
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nį elektrinį lauką. Tai paaiškina, kodėl jonai su didesniu joniniu spinduliu yra 

labiau sorbuojami dirvožemio dalelių (jie yra mažiau hidratuoti).  

Pb (II) su organine medžiaga sudaro pastovius kompleksinius junginius. 

Judriosios Pb formos grunte sudaro apie 1,5 %, o potencialiai judrios – iki 10–

18 %. Pb gerai migruoja tik rūgščioje terpėje, tirpsta acto rūgštyje, šarmuose. 

Cu (II) yra gerai sorbuojamas dirvožemyje esančių huminių ir fulvo rūgščių, 

hidroksidų, karbonatų, molio dalelių ir organinės medžiagos. Cu (II) sorbcija yra 

intensyvesnė šarminėje aplinkoje. Nikelį geriausiai sorbuoja Fe ir Al hidroksi-

dai, molio mineralai, kalcio karbonatas (CaCO3), organinė medžiaga, bet su or-

ganinėmis rūgštimis Ni sudaro tirpius junginius, kurie lengvai patenka į augalus.  

1.2. Nulinio valentingumo geležies nanodalelės, jų 
sintezė ir savybės   

Fe yra ketvirtas pagal paplitimą elementas žemės plutoje (Cundy et al., 2008). 

Gamtinėje aplinkoje geležis tipiškai egzistuoja kaip Fe (II) ir Fe (III) oksidai, o 

Fe (0) yra susintezuota medžiaga (Cook, 2009). Iš pradžių (1991 m.) Fe (0) dale-

lės buvo pradėtos naudoti laidžiuose reaktyviuose barjeruose vandens, nuotekų, 

požeminio vandens, užterštų chlorintais organiniais teršalais bei sunkiaisiais me-

talais (As, Cr ar Pb), valymui (Machado et al., 2013). Dėl sėkmingo Fe (0) pa-

naudojimo barjeruose šių dalelių naudojimas sulaukė daug dėmesio (Guan 

et al., 2015). Nuo to laiko Fe (0) buvo plačiai pritaikyta gruntinio vandens ir 

nuotekų, užterštų įvairiais teršalais, valymui. Siekiant padidinti teršalų pašalini-

mo efektyvumą, padidinus Fe paviršiaus plotą, buvo pradėtos gaminti nano dy-

džio Fe (0) nanodalelės (Guan et al., 2015). Sėkmingas Fe (0) nanodalelių pa-

naudojimas organiniams teršalams šalinti (Wang & Zhang, 1997) paskatino 

tolesnius tyrimus, apimančius įvairių Fe (0) technologijų, galinčių pagerinti 

Fe (0) efektyvumą, kūrimą. Fe (0) nanodalelių remediacijos technologijos vys-

tymas gali būti suskirstytas į šias stadijas: a) nestabilizuotų Fe (0) dalelių sintezę 

ir charakteristiką;  b) tirpiklių redukcinį dechlorinimą ir neorganinių teršalų sor-

bciją vandeninėje fazėje naudojant nestabilizuotas Fe (0) daleles; c) stabilizuotų 

Fe (0) nanodalelių sintezę, charakterizavimą, redukcinio dechlorinimo tyrimus ir 

sunkiųjų metalų imobilizavimą; d) stabilizuotų ir nestabilizuotų Fe (0) nanodale-

lių panaudojimo tyrimus, jų pernašą ir toksiškumo tyrimus (Zhao et al., 2016). 

Fe (0) nanodalelių sintezei atlikti gali būti naudojami du metodai: a) didelių 

matmenų medžiagos paverčiamos į Fe (0) nanodaleles mechaniniais ir chemi-

niais procesais, tokiais kaip smulkinimas, frezavimas, ėsdinimas (Li et al., 2006; 

Mukherjee et al., 2016); b) nanostruktūrų „auginimas“ per cheminę sintezę (Li 

et al., 2006).  
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Laboratorijose plačiausiai taikomas Fe druskos redukcijos naudojant natrio 

borhidridą (NaBH4) metodas (He & Zhao, 2007). Fe (0) nanodalelės paruošia-

mos vandeniniuose tirpaluose redukuojant trivalentę arba dvivalentę geležį nau-

dojant NaBH4 (lygtis 1.1): 

4Fe3+(aq) + 3BH4 + 9H2O → 4Fe (0)(k) + 3H2BO3 + 12H+(aq) + 6H2 (d).    (1.1) 

Didžiausias šio metodo privalumas yra sąlyginis jo paprastumas, kadangi 

reikalingi tik du įprasti cheminiai reagentai (Wang & Zhang, 1997). Šioje sinte-

zėje 0,25 M NaBH4 yra lėtai pilamas į 0,045 M geležies chlorido heksahidrato 

(FeCl3ˑ6H2O) tirpalą intensyvaus maišymo sąlygomis taip, kad borhidrido ir ge-

ležies druskos tirpalų tūrių santykis apytikriai būtų lygus (t. y. 1:1). Reakcijos 

laikas įprastai yra 1 h (Sun et al., 2007). Gautos Fe (0) nanodalelės išplaunamos 

dideliu kiekiu distiliuoto vandens (dažniausiai > 100 ml/g). Kietųjų nanodalelių 

masė išgaunama vakuuminiu filtravimu ir naudojant etanolį.  

Kitas plačiai naudojamas Fe (0) nanodalelių sintezės būdas yra naudojant Fe 

sulfatą. Fe (0) nanodalelės paruošiamos pilant 0,5 M natrio borhidrido tirpalą 

0,15 l/min greičiu į 0,28 M geležies sulfato tirpalą. Gautos Fe (0) nanodalelės 

išplaunamos dideliu kiekiu distiliuoto vandens (> 100 ml/g) ir etanoliu. 

Nanodalelių matmenys paprastai yra mažesni nei 100 nanometrų  

(Cook, 2009). Mažas Fe (0) nanodalelių dydis ir didelis paviršiaus plotas masės 

vienetui suteikia charakteristikas, kurios gali būti naudingos užterštos vietos re-

mediacijai (Cook, 2009). Fe (0) nanodalelės, susintezuotos skirtingais metodais, 

gali turėti skirtingų savybių. Dėl mažo dalelių dydžio ir padidėjusio reaktyvumo 

šios nanodalelės yra daug reaktyvesnės nei Fe (0) mikrodalelės (Cook, 2009).  

1.2 paveikslas parodo transmisinio elektroninio mikroskopo Fe (0) nanoda-

lelių, pagamintų naudojant natrio borhidridą, vaizdus. Nanodalelės daugiausia 

yra sferinės formos ir egzistuoja kaip „grandinės“ agregatai. Daugiau nei 400 

nanodalelių transmisinio elektroninio mikroskopo vaizdai rodo, kad daugiau nei 

80 % nanodalelių turi mažesnius nei 100 nm skersmenis, o 50 % –  mažesnius 

nei 60 nm skersmenis. Kitame tiriamajame darbe (Sun et al., 2006) nustatyti 

Fe (0) nanodalelių, susintezuotų su NaBH4, dydžiai ir jų pasiskirstymas, naudo-

jant akustinį spektrometrą. Vidutinė Fe (0) nanodalelių skersmens mediana buvo 

apie 60,6 nm, o vidutinis dalelių dydis buvo apie 105 nm.  

Fe (0) nanodalelės turi didelį paviršiaus plotą ir dėl to didelį paviršiaus reak-

tyvumą (Zhang, 2003). Vidutinis Brunauer, Emmett, Teller metodu nustatytas 

(BET) paviršiaus plotas yra apie 30 000–35 000 m2/kg (Li et al., 2006). Kai ku-

riuose kituose darbuose pateikta duomenų, kad matuojant nanodalelių paviršiaus 

plotą BET metodu gautos reikšmės siekė nuo 12 000 iki 17 000 m2/kg, o vidur-

kis – 14 500 m2/kg (Sun et al., 2006). 
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1.2 pav. Fe (0) nanodalelių vaizdai (Li & Zhang, 2006) 

Fig. 1.2. Images of Fe(0) nanoparticles (Li & Zhang, 2006) 

Fe (0) nanodalelių, susintezuotų su NaBH4, rentgeno spinduliuotės difrakci-

jos spektro pavyzdys (pagal Sun et al., 2006) pateiktas 1.3 paveiksle. Plati smai-

lė parodo amorfinės geležies buvimą. Smailės, gautos esant 2θ 44,9° ir 35,8° 

kampams, rodo atitinkamai α-Fe ir geležies oksido (FeO) kristalinių fazių buvi-

mą (Sun et al., 2006). 

 

 

1.3 pav. Susintezuotų Fe (0) nanodalelių rentgeno spindulių difraktograma 

(Sun et al., 2006) 

Fig. 1.3. X-ray diffractogram of the synthesized Fe(0) nanoparticles  

(Sun et al., 2006)  
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1.4 paveiksle pateikiami rentgeno fotoelektronų spektroskopijos metodu at-

likti Fe (0) nanodalelių tyrimų rezultatai Fe2p3/2 ir O1s srityse. Fe2p3/2 srityje 

pagrindinės smailės ryšio energija yra ties 711 eV, kuri priskirta dvivalentei ge-

ležiai. Mažesnė smailė, esanti ties 707 eV, nurodo Fe (0) buvimą.  

 

1.4 pav. Fe (0) nanodalelių rentgeno fotoelektronų spektroskopijos vaizdas: 

a) Fe2p3/2 srityje; b) O1s srityje (Li et al., 2006) 

Fig. 1.4. X-ray photoelectron spectroscopy survey of Fe(0) nanoparticles 

on: a) Fe 2p3/2; b) O 1s (Li et al., 2006) 

Rentgeno fotoelektronų spektroskopijos rezultatai rodo, kad Fe yra oksiduo-

jama. Viršūnių plotų Fe/OH ir OH-/O2- santykiai rodo, kad oksidinis sluoksnis iš 

esmės yra sudarytas iš Fe hidroksidų arba Fe oksihidroksidų.  

Fe (0) nanodalelių reakcijos su teršalais vyksta ant dalelių paviršiaus  

(Hydutsky et al., 2007). Didelis nanodalelių paviršiaus ir tūrio santykis gali su-

kelti stiprius kvantinius paviršiaus efektus. Įvairių nanomedžiagų paviršiaus  

atomai turi daugiau laisvų ryšių ir didesnę energiją, dėl to jie yra labiau linkę 
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adsorbuoti ir reaguoti su kitais atomais arba molekulėmis tam, kad būtų galima 

pasiekti paviršiaus stabilizaciją (Service, 1998). Fe (0) nanodalelės yra reakty-

vios ir jų paviršiaus savybės greitai keičiasi, priklausomai nuo tirpalo ir aplinkos 

sąlygų. Sąvoka „senėjimas“ (nanodalelių oksidacija) dažnai vartojama aprašant 

Fe (0) nanodalelių pokyčius.   

Fe (0) nanodalelės greitai reaguoja su vandeniu ir deguonimi ir dėl to susi-

formuoja išorinis Fe (hidr)oksidų arba oksihidroksidų sluoksnis. Dėl to susidaro 

branduolio ir oksidų sluoksnio struktūra, kuri pateikiama 1.5 paveiksle 

(O’Carroll et al., 2013).  

 

1.5 pav. Fe (0) nanodalelių branduolio ir oksidų sluoksnio modelis 

(Sun et al., 2006) 

Fig. 1.5. A core-shell structure for Fe(0) nanoparticles (Sun et al., 2006) 

Branduolį sudaro nulinio valentingumo (metalinė) geležis. Fe (II) ir Fe (III) 

oksidų sluoksnis susiformuoja dėl metalinės Fe oksidacijos (Cook, 2009):  

 2Fe (0) + O2 + 2H2O → 2Fe2+ + 4OH–;  (1.2) 

 Fe (0) + 2H2O → Fe2+ + H2 + 2OH–.  (1.3) 

Fe2+ toliau oksiduojasi iki Fe3+: 

 4Fe2+ + 4H+ + O2 → 4Fe3+ + 2H2O.  (1.4) 

Reakcijos vyksta tol, kol branduolys visiškai oksiduojasi. Reakcijos (1.2) ir 

(1.4) vyksta aerobinėmis sąlygomis, o reakcija (1.3) – anaerobinėmis (Lefevre 

et al., 2016). 

Fe3+ reaguoja su OH- ar H2O, atsirandant hidroksidui arba oksihidroksidui: 

 

 Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3;  (1.5) 

 Fe3+ + 2H2O → FeOOH + 3H+.  (1.6) 
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Fe(OH)3 gali taip pat dehidratuoti suformuojant FeOOH: 

 Fe(OH)3 + 3H+ → FeOOH + H2O.  (1.7) 

Mokslininkai (Li & Zhang, 2007) aprašė oksidų sluoksnio susidarymą ant 

Fe (0) nanodalelių paviršiaus vandeniniame tirpale bendra lygtimi (1.8):    

 Fe (s) + 2H2O (aq) → FeOOH + 1,5 H2 (d).  (1.8) 

Dėl savo struktūros Fe (0) nanodalelės sąveikauja su teršalais kaip reduk-

torius (dėl branduolio) ir sorbentas (dėl Fe oksidų, hidroksidų sluoksnio) (Calde-

ron & Fullana, 2015). Fe oksidų sluoksnis, būdamas mažiausiai 3 nm storio 

(Crane & Scott, 2012; Martin et al., 2008), suteikia vietos cheminių kompleksų 

formavimuisi (Li et al., 2006). Susiformavęs Fe oksidų sluoksnis sumažina 

Fe (0) nanodalelių reaktyvumą (Grieger et al., 2010). Šis sluoksnis veikia kaip 

teršalų, įskaitant sunkiųjų metalų, sorbentas (O’Carroll et al., 2013). Esant neut-

ralioms pH sąlygoms, Fe oksidų sluoksnis yra netirpus ir gali apsaugoti Fe (0) 

branduolį nuo greitos oksidacijos. Fe oksidų sluoksnio kompozicija gali priklau-

syti nuo nanodalelių sintezės proceso ir aplinkos sąlygų. Nanodalelės, pagamin-

tos redukuojant vandenilį iš getito ir hematito dalelių oksidų sluoksnyje, turi 

Fe3O4 bei viustitą (FeO). Pagrindinis komponentas, esantis oksidų sluoksnyje, 

kai nanodalelės yra susintezuojamos nusodinant geležies druskas, yra hidratuo-

tas oksidas FeO(OH).  

Vandenyje Fe (0) nanodalelės gali būti tiek teigiamai, tiek neigiamai įkrau-

tos, priklausomai nuo tirpalo pH. Esant žemam pH, (Fe (0) nanodalelių nulinio 

krūvio taškas yra apie 8), Fe oksidai turi teigiamą krūvį ir traukia anijoninius 

ligandus, tokius kaip sulfatai ar fosfatai. Kai tirpalo pH yra virš izoelektrinio 

taško, oksido paviršius tampa neigiamai įkrautas ir gali suformuoti paviršiaus 

kompleksus su metalų katijonais. Fe (0) (Fe2+/Fe) turi standartinį redukcijos po-

tencialą (E°) –0,44 V, kuris yra mažesnis negu SM, tokių kaip Pb, Cd, Ni ir Cr. 

Taigi šių SM jonai yra jautrūs redukcijai Fe (0) nanodalelėmis. Reakcijos Fe (0) 

nanodalelių paviršiuje apima daug etapų, pvz., molekulių masės transportą į pa-

viršių ir elektronų pernašą iš Fe (0) į sorbuotas molekules. Tiesioginė elektronų 

pernaša iš Fe (0) vyksta per defektus, tokius kaip skylės ir mikroplyšiai, oksidų 

sluoksnyje. Defektinių vietų buvimas padidina Fe (0) nanodalelių reaktyvumą 

(Li et al., 2006). Sunkieji metalai yra redukuojami ant Fe (0) nanodalelių pavir-

šiaus (Boparai et al., 2011).  
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1.3. Nulinio valentingumo geležies nanodalelių 
reakcijos su sunkiaisiais metalais  

Naudojant Fe (0) nanodaleles, daugiausia tyrimų atlikta vandens mėginiuose 

šalinant įvairius sunkiuosius metalus (Boparai et al., 2013; Li et al., 2008; 

Li and Zhang, 2007; Klimkova et al., 2011). Taikant Fe (0) daleles daugiausia 

dėmesio buvo skirta  Fe (0), kaip elektronų donoro, panaudojimui  

(Li & Zhang, 2006):  

 Fe0 → Fe2+ + 2e–, E0 = –0,41 V.  (1.9) 

Fe (0) nanodalelės gerai reaguoja vandenyje ir gali būti geras elektronų do-

noras (Cook, 2009). Fe (0) turi stiprią redukuojančią jėgą (E0 = –0,44 V) ir gali 

sorbuoti daug teršalų, įskaitant SM (Zhao et al., 2016). Fe (0) nanodalelės turi 

santykinai didesnes sorbcines galimybes nei įprastinės sorbuojančios medžiagos. 

Fe (0) nanodalelių technologija yra naudojama įvairių metalų jonų sorbcijai ar 

imobilizavimui vandeniniuose tirpaluose (pvz., Cr6+, Cu2+, Pb2+, Ba2+, As3+, As5+ 

ar Co2+) (Boparai et al., 2011). 

 

1.6 pav. Sunkiųjų metalų imobilizavimo būdai Fe (0) nanodalelėmis 

(O’Carroll et al., 2013) 

Fig. 1.6. Mechanisms for the immobilization of heavy metals by Fe(0) 

nanoparticles (O’Carroll et al., 2013) 

Sunkiųjų metalų imobilizavimo mechanizmai Fe (0) nanodalelėmis pateikti 

1.6 paveiksle. Sunkiųjų metalų jonų imobilizavimo būdai naudojant Fe (0) na-

nodaleles yra šie (O’Carroll et al., 2013): 

a) adsorbcija (Cr, As, U, Pb, Ni, Se, Co, Cd, Zn, Ba),  

b) oksidacija/pakartotinė oksidacija (As, U, Se, Pb), 
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c) redukcija (Cr, As, Cu, U, Pb, Ni, Se, Co, Pd, Pt, Hg, Ag), 

d) nusodinimas (Cu, Pb, Cd, Co, Zn), 

e) sąsėdis (Cr, As, Ni, Se).  

Svarbiausias Fe (0) nanodalelių ir SM reakcijų mechanizmas yra standarti-

nis metalų redokso potencialas (E0) (1.4 lentelė).  Imobilizavimo mechanizmai 

Fe (0) nanodalelėmis daugiausiai apima adsorbciją / paviršiaus kompleksodarą 

metalų jonams, kurių E0 yra labai artimas ar labiau neigiamas negu  

Fe (E0 = –0,44 V). SM jonai, tokie kaip Zn (II) (E0
  = –0,76) bei Cd (II)  

(E0
  = –0,40), yra tiesiogiai adsorbuojami ant Fe (0) nanodalelių paviršiaus, kur 

jie paverčiami nemobiliais (Boparai et al., 2011; Li & Zhang, 2007). Metalų jo-

nams, tokiems kaip Ag (II), Hg (II) ir Cu (II), kurių E0 yra labiau teigiamas paly-

ginti su Fe (0), metalų jonų pašalinimas iš vandeninio tirpalo daugiausia vyksta 

dėl redukcijos ir nusodinimo. Metalų katijonų, kurių E0 yra tik šiek tiek labiau 

teigiamas negu Fe elektrodo potencialas, reakcijos su Fe (0) vyksta dėl adsorbci-

jos ir dalinės cheminės redukcijos (Liang et al., 2014).  

1.4 lentelė. Metalų jonų imobilizacija (Li & Zhang, 2007) 

Table 1.4. Immobilization of heavy metal ions (Li & Zhang, 2007) 

Imobilizavimo būdas Sąlyga Sunkieji metalai 

Adsorbcija / 

paviršiaus kom-

pleksodara 

Standartinis elektrodo potencialas 

daugiau neigiamas arba artimas Fe 

elektrodo potencialui 

Zn2+, Cd2+, Ba2+ 

Adsorbcija + redukci-

ja 

Metalų katijonams, kurių elektrodo 

potencialas šiek tiek labiau teigiamas 

negu Fe elektrodo potencialas 

Ni2+, Pb2+ 

Redukcija Metalų katijonams, kurių elektrodo 

potencialas gerokai labiau teigiamas 

negu Fe elektrodo potencialas  

Ag2+, Hg2+, Cu2+ 

 

Šiuo metu vandeninėse terpėse yra atlikta nemažai įvairių sunkiųjų metalų 

reakcijų su Fe (0) nanodalelėmis tyrimų, pvz., nustatyta (Ponder et al., 2000; Xi 

et al., 2010), kad Pb (II) gali būti pašalinamas iš vandeninių tirpalų redukuojant 

iki Pb (0) ar adsorbuojant jį ant Fe (hidr)oksidų sluoksnio. Po reakcijos su nano-

dalelėmis Pb (II) nusėda kaip Pb(OH)2 arba oksiduojasi kaip PbO2 (Ponder 

et al., 2000; Xi et al., 2010). Cu (II) taip pat gali būti pašalinamas iš vandeninių 

tirpalų dėl cheminės redukcijos iki Cu (0) ir sorbcijos ant oksidavusių Fe (0) na-

nodalelių paviršiaus (Karabelli et al., 2008; Yan et al., 2010; Üzüm et al., 2009).  

Atlikti tyrimai su chromo rūdos perdirbimo liekanomis, turinčiomis didelę 

Cr (VI) koncentraciją (Cao & Zhang, 2006), parodė, kad 1 g Fe (0) nanodalelių 
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gali imobilizuoti 69,3–72,7 mg Cr (VI). Tų pačių autorių tyrimai su požeminiu 

vandeniu, kuriame Cr (VI) koncentracija buvo 42,83 ± 0,52 mg/l, parodė, kad 

1 g Fe (0) nanodalelių redukavo 84,4–109,3 mg Cr (VI). Palyginimui 1 g Fe (0) 

mikrodalelių gali pašalinti tik 1–3 mg Cr (VI). Be to, Cr (VI) reakcijos greitis  

su Fe (0) nanodalelėmis buvo mažiausiai 25–30 kartų didesnis  

(Cao & Zhang, 2006). Redukcija yra dominuojantis procesas Cr (VI) pašalini-

mui  iš vandeninės terpės (1.10 ir 1.11 lygtys): 

 Cr (VI) + Fe (0) → Cr (III);  (1.10) 

 Cr (III) + OH–  → Cr(OH)3 ↓. (1.11) 

 1.12 lygtis parodo Cr (III) imobilizacijos mechanizmą naudojant Fe (0) na-

nodaleles (Cao & Zhang, 2006; Li et al., 2006):  

 Cr (III) + Fe (III) + H2O → CrxFe1-xOOH.  (1.12) 

Nustatyta (Li & Zhang 2006), kad tiek redukcija, tiek paviršiaus kompleksų 

formavimasis (adsorbcija) yra pastebimi Ni (II) jonų šalinimo iš vandeninės ter-

pės procese. Eksperimentiškai nustatytas Fe (0) nanodalelių gebėjimas pašalinti 

Ni (II) jonus siekė 0,13 g Ni (II)/g Fe. Aukštos raiškos rentgeno fotoelektronų 

spektroskopija parodė (1.7 pav.), kad nusistovėjusioje pusiausvyroje apie 50 % 

Ni (II) jonų redukuojasi į Ni (0) nanodalelių paviršiuje ir 50 % Ni (II) jonų išlie-

ka adsorbuoti kaip nikelio hidroksidai (Li & Zhang, 2006). 

 

1.7 pav. Aukštos raiškos rentgeno fotoelektronų spektroskopijos tyrimas 

Ni 2p3/2 srityje (Li & Zhang, 2006) 

Fig. 1.7. High-resolution X-ray photoelectron spectroscopy survey on the 

Ni 2p3/2 of iron nanoparticles (Li & Zhang, 2006) 
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Kiek vėliau buvo tirtos Fe (0) nanodalelių reakcijos su As (V) ir As (III) jo-

nais (Ramos et al., 2009). Kai Fe (0) nanodalelės (5 g/L) buvo įterptos į 

100 mg/l As (V) tirpalą, reikšmingi kiekiai As (III) ir As (0) buvo aptikti ant 

nanodalelių paviršiaus per 24 h, o tai rodo As (V) redukciją į As (III) ir As (0). 

76 % prie paviršiaus prisijungusio arseno liko kaip As (V). Tuo tarpu 11 ir 13 % 

bendro arseno susidarė kaip As (III) ir As (0). Taip pat per 15 dienų laikotarpį 

buvo tirtos Fe (0) nanodalelių reakcijos su As, tačiau nebuvo aptikta jokių 

reikšmingų As pasiskirstymo pokyčių, palyginti su mėginiais, kuriuose reakcijos 

vyko 24  h. Rezultatai parodė, kad Fe (0) nanodalelės gana greitai gali redukuoti 

As (V) (Ramos et al., 2009).  

Kai Fe (0) nanodalelės buvo įterptos į As (III) tirpalą, 51 % ant nanodalelių 

paviršiaus esančio As liko kaip As (III). Tuo tarpu 14 ir 35 % bendro As buvo 

aptikta kaip As (V) ir As (0) ir tai rodo, kad vyko tiek As (III) oksidacija, tiek 

redukcija (Ramos et al., 2009). 

1.4. Sunkiųjų metalų imobilizavimas dirvožemyje 
taikant nulinio valentingumo geležies nanodaleles  

Dirvožemio vandeninė fazė suteikia mobilią terpę sunkiųjų metalų pernašai dir-

vožemyje į organizmus ar į gruntinius vandenis (Violante et al., 2010). Imobili-

zavimas – tai dirvožemio remediacijos technika, kuri sumažina ištirpusių teršalų 

koncentraciją dirvožemio tirpale (Basta & McGowen, 2004). Teršalų imobiliza-

vimas gali būti pasiektas per adsorbciją, nusėdimą ir kompleksodaros reakcijas, 

kurios lemia metalų persiskirstymą iš tirpalo fazės į kietąją fazę, tuo pačiu su-

mažinant jų biologinį prieinamumą ir pernašą (Bolan et al., 2014). Imobilizuo-

jančios medžiagos yra įterpiamos arba sumaišomos su užterštu dirvožemiu  

(Tiberg et al., 2016). Toksiški metalai prisijungia prie priemaišos, kuri sumažina 

jų mobilumą dirvožemyje. Pagrindinis imobilizacijos metodo tikslas yra pakeisti 

sunkiųjų metalų cheminę formą, kartu sumažinant jų išsiplovimą. Išplovimo ty-

rimai yra naudojami siekiant prognozuoti potencialų metalų mobilumą ir jų bio-

loginį prieinamumą augalams.  

Fe (0) nanodalelės yra iš prigimties koloidinės ir turi stiprią tendenciją agre-

guoti tirpale, taip pat prisitvirtinti prie supančios aplinkos paviršių, tokių kaip 

dirvožemis. Agreguojant nanodalelėms sumažėja jų reaktyvumas ir mobilumas 

dirvožemyje (Franco et al., 2009; He & Zhao 2005). Agregacija vyksta dėl van 

der Walso ir magnetinės traukos jėgų tarp dalelių (Dalla et al., 2009; He & 

Zhao, 2007). Tinkamas Fe (0) nanodalelių paskirstymas dirvožemyje yra svar-

bus taikant šią technologiją in situ remediacijoje (Li et al., 2006). Nestabilizuo-

tos Fe nanodalelės greitai agreguojasi (He et al., 2009). Siekiant stabilizuoti 
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Fe (0) nanodaleles, taikomos dvi pagrindinės strategijos: a) stabilizatorių taiky-

mas prieš agregatų susiformavimą; b) mechaninis susiformavusių nanodalelių 

agregatų suskaidymas ir stabilizatoriaus pridėjimas (He & Zhao, 2007).  

Siekiant sumažinti dalelių agregaciją ir pagerinti jų paskirstymą dirvožemy-

je, sukurtos įvairios nanodalelių stabilizavimo technikos (Liu et al., 2015). Stabi-

lizuojantis agentas privalo turėti šias charakteristikas: 

a) galėti specifiškai sąveikauti su Fe (0) koloidinėmis nanodalelėmis ir slo-

pinti agregacijos procesą;  

b) būti netoksiškas;  

c) gebėti suteikti didelį mobilumą Fe (0) koloidinėms nanodalelėms dirvo-

žemyje (Franco et al., 2009). 

Paprastai Fe (0) nanodalelės yra padengiamos polimerinių molekulių 

sluoksniu. Šios molekulės veikia kaip barjeras, kuris neleidžia vykti dalelių ag-

regacijai. Palyginti su agreguotomis dalelėmis, stabilizuotos nanodalelės turi šių 

privalumų:  

a) stabilizuotos nanodalelės išlieka nanodydžio; 

b) stabilizuotos nanodalelės išlieka reaktyvios (Zhao et al., 2016); 

c) gali būti paskirstytos ir disperguotos dirvožemyje; 

d) gerai sorbuoja sunkiuosius metalus (Liu et al., 2015). 

Siekiant gauti emulsijas, Fe (0) nanodalelės gali būti sumaišytos su skys-

čiais (pvz., daržovių aliejumi). Emulsijos riboja dalelių tarpusavio kontaktą bei 

dalelių ir dirvožemio sąveikas (Berge & Ramsburg, 2009). Taip pat nustatyta, 

kad polisacharidai (pvz., krakmolas ir karboksimetilceliuliozė) yra labai efekty-

vūs stabilizuojant Fe (0) nanodaleles (Liu et al., 2015). Pvz., yra atlikta tyrimų, 

kai vandenyje kaip Fe (0) nanodalelių stabilizatorius buvo naudojamas tirpus 

krakmolas (He and Zhao, 2005). Šiuose tyrimuose vidutinis Fe (0) nanodalelių 

dydis buvo sumažintas iki 14,1 nm skersmens (He & Zhao, 2005). Vėliau nusta-

tyta (Kanel et al., 2008), kad poliakrilo rūgštimi stabilizuotos Fe (0) nanodalelės 

gali sėkmingai migruoti silicio dioksido rutuliukuose, kurių diametras siekia 

1,1 mm). Norint modifikuoti Fe (0) nanodalelių paviršių, buvo imta naudoti po-

li(metakrilo rūgšties)-bloko-poli(metilmetakrilato)-bloko-poli(stirensulfonatą) 

(Saleh et al., 2005). Nors modifikuotų dalelių hidrodinaminis skersmuo ir padi-

dėjo 30–50 nm, tačiau modifikuotų Fe (0) nanodalelių  koloidinis stabilumas 

buvo pagerintas. Dar kiek vėliau Fe (0) nanodalelėms stabilizuoti (Üzüm 

et al., 2009) buvo naudojamas kaolinitas. Kaolinitas yra struktūriškai stabilus 

esant geocheminėms sąlygoms ir yra geras adsorbentas. Tyrimais buvo nustaty-

ta, kad kaolinito buvimas Fe (0) nanodalelių sintezės metu sumažino nanodalelių 

agregaciją. Tokiu būdu susintezuotų dispersinių nanodalelių dydis siekė nuo 10 

iki 80 nm (Üzüm et al., 2009). 

Dirvožemiuose panaudotos Fe (0) dalelės greitai transformuojasi į reakty-

vius Fe oksidus / hidroksidus (pvz., ferihidritus 5Fe2O3 · 9H2O) su dideliu pavir-
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šiaus plotu ir didele sorbcine geba (Komarek et al., 2013; Kumpiene 

et al., 2006). Dirvožemio pH turi svarbią įtaką SM imobilizacijai, nes jis turi 

įtakos Fe (0) nanodalelių paviršiaus krūviui. pH efektas SM jonų sorbcijai yra 

susijęs su Fe nanodalelių paviršiaus krūvio pokyčiais esant skirtingoms tirpalo 

terpėms. Rūgštinėje terpėje Fe (0) nanodalelių paviršius yra protonuotas ir elekt-

rostatinis atostūmis atsiranda tarp teigiamai įkrauto Fe (0) nanodalelių paviršiaus 

ir sunkiųjų metalų katijonų ir tai slopina adsorbciją. Esant šarminei terpei Fe (0) 

nanodalelių paviršius įgyja neigiamą krūvį ir tampa elektrostatiškai kiek palan-

kesnis sunkiųjų metalų jonų adsorbcijai.  

Lyginant skirtingus atliktus tyrimus naudojant Fe (0) nanodaleles dirvo-

žemyje, daugiausia tyrimų buvo atlikta laboratorinėmis sąlygomis imobilizavus 

As (pvz., Gil-Díaz et al., 2014, 2017; Vítková et al., 2017; Zhang et al., 2010) ir 

Cr (pvz., Xu & Zhao 2007; Franco et al., 2009; Di Palma et al., 2015). 

Pastaraisiais metais, ištyrus As imobilizaciją Fe (0) nanodalelėmis dirvo-

žemyje, nustatyta, kad panaudojus 2 % Fe (0) nanodalelių As kiekis, kuris išp-

launamas taikant toksiškų charakteritikų išplovimo procedūrą, sumažėjo 89,5 % 

(Baragaño et al., 2020). Atlikus Tessier pakopinį išplovimą, minėti autoriai taip 

pat nustatė sumažėjusią As koncentraciją mainų forma 86,0–96,0 %, panaudojus 

0,2–5,0 % Fe (0) nanodalelių dirvožemyje. Taip pat yra žinomi mokslininkų, 

kurie ištyrė Cu ir Ni imobilizavimo rūgščiame (pH = 5,3) dirvožemyje efekty-

vumą Fe (0) nanodalelėmis, darbai (Gil-Díaz et al., 2020). Atlikę toksiškų cha-

rakteritikų išplovimo procedūrą, minėti autoriai nustatė, kad dirvožemyje panau-

dojus 5 % nanodalelių, Ni ir Cu išsiplovimas atitinkamai sumažėjo 54 % ir 

21 %. Kita mokslininkų grupė (Vítková et al., 2018) tyrė As ir Zn imobilizaciją 

Fe (0) nanodalelėmis ir nustatė, kad, panaudojus 1 % nanodalelių, 0,01 M CaCl2 

išplaunamos As, Zn, Cd koncentracijos atitinkamai sumažėjo 86 %, 40 % ir 

24 %. Kiek anksčiau kita mokslininkų grupė (Gil-Díaz et al., 2017) tyrė sunkiųjų 

metalų As, Cd, Cr, Pb ir Zn imobilizaciją Fe (0) nanodalelėmis ir nustatė, kad 

anijoniniai metalai (As ir Cr) yra geriau imobilizuojami rūgščiame dirvožemyje, 

o Cd, Pb ir Zn geriau imobilizuojami šarmingame dirvožemyje. Minėti autoriai 

nustatė, kad iš tirtų metalų blogiausiai buvo imobilizuojamas Cd: panaudojus 1, 

5 ir 10 % nanodalelių šio metalo dalis mainų forma šarmingame dirvožemyje 

atitinkamai sumažėjo nuo 59 % iki 21 %, o rūgščiame dirvožemyje – nuo 84 % 

iki 70 %. Kitame darbe tie patys mokslininkai (Gil-Díaz et al., 2017) laboratori-

nėmis sąlygomis tyrė As imobilizavimą dirvožemio mėginiuose, paimtuose iš 

pramoninės teritorijos, naudodami Fe (0) nanodaleles, ir nustatė, kad 5 % nano-

dalelių panaudojimas dirvožemyje sumažino As koncentraciją mainų forma 

70 % (mainų formai nustatyti autoriai naudojo 1 M MgCl2 tirpalą). Vėlesniame 

darbe minėti tyrėjai (Gil-Díaz et al., 2019) naudojo tą patį dirvožemį lauko sąly-

gomis ir nustatė, kad po 32 mėn. imobilizuotas As išliko stabilus. Pastaraisiais 

metais grupė žinomų autorių (Fajardo et al., 2020) tyrė Cd, Pb ir Zn imobiliza-
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vimą dirbtinai užterštame dirvožemyje ir nustatė, kad iš pradžių Fe (0) nanodale-

lės sumažino Pb ir Zn koncentraciją mainų forma atitinkamai 39 ir 24 %. Po 

120 dienų laikotarpio Fe (0) nanodalelių efektyvumas atitinkamai sumažėjo be-

veik 2 kartus švinui ir 3 kartus cinkui. Šie autoriai taip pat nustatė, kad Cd imo-

bilizacija Fe (0) nanodalelėmis nebuvo efektyvi (Fajardo et al., 2020). 

 Kita mokslininkų grupė atliko dirvožemio, užteršto Cr (VI), remediacijos 

efektyvumo tyrimus naudodama Fe (0) nanodaleles ir nustatė, kad 0,10 g/l na-

nodalelių visiškai (per 120 min) redukuoja Cr (VI) (Singh et al., 2012).  

Konceptualus Cr (VI)  redukcijos ir imobilizacijos dirvožemyje modelis 

Fe (0) nanodalelėmis pateiktas 1.8 pav.   

 

1.8 pav. Cr (VI) imobilizacijos dirvožemyje naudant Fe (0) nanodaleles 

schema (Cao & Zhang, 2006) 

Fig. 1.8. Schematic of immobilization of Cr(VI) in soil using Fe(0) 

nanoparticles (Cao & Zhang, 2006) 

Cr (VI) iš pradžių yra adsorbuojamas ant nanodalelių paviršiaus ir paskui 

redukuojamas. Redukcija yra pagrindinis mechanizmas imobilizuojant Cr (VI). 

Fe (0) nanodalelės redukuoja Cr (VI) į Cr (III), kuris tada inkorporuojamas į Fe 

oksido sluoksnį kaip (CrxFe1−x)(OH)3 arba CrxFe1−x(OOH). Reaguojant Fe nano-

dalelėms su chromu, Cr (III) jonai nusėda hidroksidų forma. Be to, Fe (0) nano-

dalelių adsorbcija ant dirvožemio paviršiaus suteikia ilgalaikę redukuojančią 

jėgą ir saugo Cr (III) nuo pakartotinės oksidacijos ir išplovimo atgal į vandeninę 

fazę (Cao & Zhang, 2006). 

1.5. Sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemyje 
teorinis pagrindimas 

Sunkiųjų metalų sorbcija ant Fe oksidų gali būti matematiškai apibūdinama pa-

gal šiuos paviršiaus kompleksų susidarymo modelius: pastovios talpos modeliu 

(angl. constant capacitance model, CCM), difuzinio sluoksnio modeliu (angl. 

diffuse layer model, DLM), trigubo sluoksnio modeliu (angl. triple layer model, 
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TLM), baziniu Sterno modeliu (angl. basic Stern model, BSM), trijų plokštumų 

modeliu (angl. triple plane model, TPM) ir krūvių pasiskirstymo ir kompleksų 

susidarymo įvairiuose sorbcijos vietose modeliu (angl. Charge distribution mul-

ti-site complexation).  

Fe hidroksidų paviršiaus rūgšties – šarmo elgsena yra aprašoma dviem lyg-

timis (1.13 ir 1.14 lygtys), t. y., autoriai (Dzombak & Morel, 1990) aprašė feri-

hidrito (5Fe2O3 ·9H2O) paviršiaus įkrovimą šiomis reakcijomis: 

 ≡FeOH + H+ ↔ ≡ FeOH2
+; log K = 7,29;  (1.13) 

 ≡FeOH ↔ ≡FeO- + H; log K = –8,93.  (1.14) 

Pusiausvyros konstantos (K) apibrėžiamos pagal 1.15 lygtį: 

 𝐾 =
[≡𝐹𝑒𝑂𝐻2

+] 

[≡𝐹𝑒𝑂𝐻]{𝐻+}
· 𝑒𝑥𝑝 (

∆𝑍𝐹𝜓0

𝑅𝑇
) = 108,9, (1.15) 

čia ΔZ – ekvivalentinio krūvio pokytis, esantis reakcijoje (+1 šiuo atveju); F – 

Faradėjaus konstanta, C/mol; R – universalioji dujų konstanta, J/(mol · K); T – 

temperatūra (K); 𝜓𝑜 – plokštumos o paviršiaus potencialas, V. Laužtiniai 

skliaustai žymi junginių koncentracijas, mol/l.  

Bolcmano faktorius (eksponentinis lygties narys) atsižvelgia į elektrostatinį 

indėlį, kuris savo ruožtu nustatomas paviršiaus krūvio pokyčiu, kuris atsiranda 

dėl reakcijos. Visual MINTEQ programoje Bolcmano faktorius yra išreiškiamas 

komponentu PSIo.  

Sunkiojo metalo katijono sorbcija ant Fe oksido išreiškiama 1.16 lygtimi: 

  ≡FeOH + Mez+ = FeOMe(z-1) + H+.  (1.16) 

Paviršiaus kompleksai gali būti dviejų tipų – vidinės ir išorinės sferos. Vidi-

nės sferos paviršiaus kompleksuose tarp adsorbuojamo jono ir paviršiaus funk-

cinės grupės nėra vandens molekulių. Šiuose kompleksuose adsorbuoti jonai ir 

paviršiaus funkcinės grupės yra susijungę joniniu arba kovalentiniu ryšiu (Sposi-

to, 2008). Išorinės sferos paviršiaus kompleksuose tarp adsorbuojamo jono ir 

paviršiaus funkcinės grupės yra bent viena vandens molekulė. Šie kompleksai 

susidaro dėl elektrostatinio ryšio ir yra mažiau stabilūs nei vidinės sferos pavir-

šiaus kompleksai (Sposito, 2008). 

Difuzinio sluoksnio modelis yra paprasčiausias modelis, kuriame įvertina-

mas tiek cheminis, tiek elektrostatinis indėlis į paviršiaus kompleksų susidary-

mą. DLM modelyje pusiausvyros konstanta K yra apibrėžiama pagal 1.15 lygtį. 

Difuzinio sluoksnio modelio pagrindinės prielaidos yra šios: a) visi paviršiaus 

kompleksai yra vidinės sferos kompleksai; b) jokie paviršiaus kompleksai nesu-

sidaro iš jonų, esančių foniniame elektrolite; c) dvi krūvių plokštumos žymi pa-

viršių; d) visi paviršiaus kompleksai susidaro tik paviršiaus o-plokštumoje.  
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                                              c)                                           d) 

1.9 pav. Kietosios fazės-tirpalo sąveika ir jo potencialo gradiento 

priklausomybė nuo atstumo x nuo paviršiaus keturiuose skirtinguose 

modeliuose: a) difuzinio sluoksnio modelyje; b) pastovios talpos modelyje; 

c) trijų sluoksnių modelyje; d) CD-MUSIC modelyje (Goldberg, 2013) 

Fig. 1.9. The solid-solution interface and its potential gradient with 

increasing distance x from the surface in four different interface models: 

a) diffuse layer model; b) constant capacitance model; c) triple layer model; 

d) CD-MUSIC model (Goldberg, 2013) 

DLM atsižvelgia tik į vieną difuzinį sluoksnį, kuriame potencialo gradientas 

mažėja didėjant atstumui x (1.9 a) paveikslas). Modelyje o-plokštumos pavir-

šiaus krūvis yra neutralizuojamas priešingų jonų krūvių, esančių difuziniame 

sluoksnyje. Tai išreiškšiama 1.17 lygtimi:  

 σo = –σdl,   (1.17) 

čia σo – o-plokštumos krūvis, C/m2; σdl – difuzinio sluoksnio krūvis, C/m2.  

Kai o-plokštumos krūvis yra skaičiuojamas tik ≡ FeOH2
+ junginiams, tai iš-

reiškiama 1.18 lygtimi:  
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  𝜎𝑜 =  
𝐹

𝑆𝑎
∙ [𝐹𝑒𝑂𝐻2

+],  (1.18) 

čia F – Faradėjaus konstanta (F = 96 490 C/mol), C/mol; S – paviršiaus plotas, 

m2/g; a – suspensijos tankis, g/l.  

Difuziniam sluoksniui, kuriame kaupiasi tik priešingo krūvio jonai, naudo-

jama supaprastinta Gouy-Chapman lygtis, kuri aprašo difuzinio sluoksnio krūvio 

ir potencialo, esančio difuzijos sluoksnio pabaigoje, santykį:   

 σdl = –(8000εε0RTI)1/2sinh(
Fψ0

2𝑅𝑇
),  (1.19) 

čia ε – terpės santykinė dielektrinė skvarba, F/m; ε0 – vakuumo dielektrinė 

skvarba, F/m; I – joninė jėga (mol/l); ψo – paviršiaus potencialas difuzijos 

sluoksnio pabaigoje, V.  

Pastovios talpos modelis (CCM) turi tik vieną Sterno sluoksnį, kuriame po-

tencialas tiesiškai mažėja iki 0 (1.9 b) pav). Pagrindinės pastovios talpos mode-

lio prielaidos yra šios: i) visi paviršiaus kompleksai yra vidinės sferos komplek-

sai; ii) jokie paviršiaus kompleksai nesusidaro iš jonų, esančių foniniame 

elektrolite; iii) tik viena įkrovos plokštuma žymi paviršių; iv) visi paviršiaus 

kompleksai susidaro tik paviršiaus o-plokštumoje. Modelyje o-plokštumos pa-

viršiaus krūvio ir potencialo santykis išreiškiamas šia formule:  

 σ𝑜 =
𝐶𝑆𝑎

𝐹
𝜓0,  (1.20) 

čia C – talpa, F/m2. 

Bazinis Sterno modelis (BSM) laikomas difuzinio sluoksnio (plokštuma d) 

ir pastovios talpos modelių kombinacija. BSM turi Sterno, kuris yra arti pavir-

šiaus, ir difuzinį sluoksnius (1.10 pav.). Sterno sluoksnyje potencialas mažėja 

nuo ψo iki ψd.  

 

1.10 pav. Bazinio Sterno modelio kietos fazės-tirpalo sąveika ir jo 

potencialo gradiento priklausomybė nuo atstumo x (Goldberg, 2013) 

Fig. 1.10. The solid-solution interface and its potential gradient with 

distance x from the surface in the Basic Stern model (Goldberg, 2013) 
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Modelyje daroma prielaida, kad paviršiaus kompleksai gali susidaryti bet 

kurioje plokštumoje arba tarp jų. Sterno modelio paviršių krūvių balansas išreiš-

kiamas šia formule: 

 𝜎𝑜 + 𝜎𝑑 = −𝜎𝑑𝑙,  (1.21) 

σd – d plokštumos krūvis, C/m2. 

Modelyje o-plokštumos ir difuzinio sluoksnio krūviai apskaičiuojami atitin-

kamai pagal 1.22 ir 1.23 formules: 

 𝜎𝑜 = 𝐶 ∙  (𝜓0 − 𝜓𝑑),  (1.22) 

čia 𝜓𝑑 – d-plokštumos potencialas, V, 

 

 𝜎𝑑𝑙 = −(8000𝜀𝜀0𝑅𝑇𝐼)1/2𝑠𝑖𝑛ℎ (
𝐹𝜓𝑑

2𝑅𝑇
).  (1.23) 

1.23 lygtis tinkama tik 1:1 tipo elektrolitams. 

Trijų sluoksnių modelyje (TLM) Sterno sluoksnis yra padalijamas į dvi da-

lis ir tai sukuria papildomą β plokštumą. Krūvių balansas šiame modelyje yra 

išreiškiamas pagal formulę:  

 𝜎𝑜 + 𝜎𝛽 = −𝜎𝑑,  (1.24) 

čia 𝜎𝛽 – β plokštumos krūvis. 

TLM modelyje paviršių krūviai apskaičiuojami taikant šias formules: 

 𝜎𝑜 = 𝐶1 ∙ (𝜓0 − 𝜓𝛽);  (1.25) 

 𝜎𝑑 = 𝐶2 ∙ (𝜓𝑑 − 𝜓𝛽);  (1.26) 

 𝜎𝑑 = −(8000𝜀𝜀0𝑅𝑇𝐼)1/2sinh (
𝐹𝜓𝑑

2𝑅𝑇
),   (1.27) 

čia 𝜓𝛽 − β plokštumos potencialas, V. 

Trijų sluoksnių modelio pagrindinės prielaidos yra šios: a) protonai ir hid-

roksilo jonai sudaro vidinės sferos paviršiaus kompleksus, b) jonų adsorbcijos 

reakcijos produktai sudaro išorinės ar vidinės sferos paviršiaus kompleksus, 

c) išorinės sferos paviršiaus kompleksai susidaro iš jonų, esančių foniniame  

elektrolite, d) paviršiaus kompleksai susidaro trijose plokštumose. 

Trijų plokštumų modelis (TPM) yra labai panašus į trijų sluoksnių modelį. 

Pagrindinis skirtumas yra tas, kad d–plokštumos krūvis yra padalytas į dvi dalis: 

„tikrąjį“ d plokštumos krūvį σd ir difuzinio sluoksnio krūvį σdl. Tačiau šis padali-

jimas nedaro įtakos potencialo gradientui (1.10 c) pav.) ir tiek trijų sluoksnių 

modelis, tiek trijų plokštumų modelis duoda tuos pačius rezultatus esant vieno-
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diems įvesties parametrams. Krūvių balansas modelyje yra išreiškiamas pagal 

1.28 lygtį:  

 𝜎𝑜 + 𝜎𝛽 + 𝜎𝑑 = −σ𝑑𝑙.   (1.28) 

Krūvių ir potencialų santykiai (1.25 ir 1.26 lygtys) taip pat taikomi trijų 

plokštumų modelyje. Gouy-Chapman’o lygtis difuzinio sluoksnio krūviui yra 

tokia pati kaip ir baziniame Sterno modelyje (1.17 lygtis). 

Krūvių pasiskirstymo skirtingose sorbcijos vietose kompleksinių junginių 

(CD-MUSIC) modelis dažniausiai naudojamas kartu su trijų plokštumų modeliu. 

Unikalus CD-MUSIC modelio bruožas yra tas, kad paviršiaus kompleksai gali 

būti tarp skirtingų plokštumų (dažniausiai tarp o ir β).  

1.6. Sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemyje 
modeliavimas 

Prognozuojant sunkiųjų metalų judėjimą ir sorbciją dirvožemiuose gali būti nau-

dojamos įvairios modeliavimo programos (Dube et al., 2001). Cheminės pu-

siausvyros modeliavimo programos yra taikomos siekiant apskaičiuoti elementų 

cheminių formų pasiskirstymą sistemoje (Schecher & McAvoy, 1992). Elemento 

cheminių formų pasiskirstymas – elemento pasiskirstymas tarp visų jo cheminių 

junginių sistemoje (VanBriesen et al., 2010). Cheminės pusiausvyros modelia-

vimo programos apskaičiuoja elementų cheminių formų pasiskirstymą ir tuo pa-

čiu sprendžia molių balanso lygtis. Modelių taikymas apima skaičiavimus su 

žinomomis reakcijų pusiausvyrų konstantomis ir atvirkštinius skaičiavimus, sie-

kiant nustatyti nežinomas konstantas naudojant eksperimentinių tyrimų duome-

nis. Cheminių reakcijų, vykstančių vandeninėje fazėje bei vandeninės ir kietos 

medžiagos sąveikoje,  pusiausvyros konstantų nustatymas yra svarbus vystant 

elementų cheminių formų pasiskirstymo modelius (Xie et al., 2016).    

Elementų cheminių formų pasiskirstymo programos gali skaitiškai aprašyti 

adsorbcijas ant įvairių paviršių iš įvairių tirpalų (Sahai & Sverjensky, 1998). 

Šios programos naudoja paviršiaus kompleksų susidarymo modelius, kurie aps-

kaičiuoja sorbciją, atsižvelgdami į elektrostatines jėgas, ir gali automatiškai mo-

difikuoti pusiausvyros konstantas, atsižvelgiant į paviršiaus krūvio ir potencialo 

santykį. Palyginti su įprastais izoterminiais modeliais (pvz., Langmiuro ar 

Froindlicho), paviršiaus kompleksų susidarymo modeliai gali prognozuoti tirpa-

lo cheminių savybių (pvz., pH) įtaką ištirpusių jonų prisijungimui prie paviršių 

(Xie et al., 2016). Geocheminės modeliavimo programos, kurios apskaičiuoja 

sunkiųjų metalų mobilumą, privalo turėti sorbcijos procesų dirvožemio matrico-

je skaitinį aprašymą. Cheminės pusiausvyros modeliavimo programos reikalau-
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ja, kad duomenų įvesties etape būtų atsakoma į šiuos 3 pagrindinius klausimus: 

a) kokios cheminės medžiagos yra sistemoje; b) kokia yra bendra kiekvienos 

medžiagos koncentracija sistemoje; c) kaip medžiagos tarpusavyje sąveikauja 

(formuoja įvairius cheminius junginius). Į pirmuosius du klausimus atsako prog-

ramos naudotojas, o trečiąjį klausimą sprendžia programa, naudodama turimą 

termodinaminę duomenų bazę (Schecher & McAvoy, 1992). Įprastai cheminės 

pusiausvyros modeliavimo programų termodinaminė duomenų bazė (stechio-

metriniai koeficientai, reakcijų pusiausvyros konstantos, entalpijos reikšmės) yra 

organizuojama taip, kaip tai pateikta 1.11 paveiksle.  

 

1.11 pav. Termodinaminių duomenų tipinis išdėstymas cheminės 

pusiausvyros programose (Schecher & McAvoy, 1992) 

Fig. 1.11. Conceptual layout of thermodynamic data within the chemical 

equilibrium programs (Schecher & McAvoy, 1992) 

Kiekviena lentelės eilutė atitinka masių balanso lygtis elementų cheminėms 

formoms (kompleksams, nusėdusioms medžiagoms ir kt.), o kiekviename stul-

pelyje nurodoma kiekvieno komponento masės balanso išraiška (Schecher & 

McAvoy, 1992). 

Per paskutiniuosius dešimtmečius buvo sukurta įvairių kompiuterinių prog-

ramų, gebančių modeliuoti cheminius procesus vandeninėje terpėje, pvz.,  

MINEQL+, MINSORB, FITEQL, Visual MINTEQ, PHREEQC, ECOSAT, 

ORCHESTRA, GEOSURF (Xie et al., 2016).  

MINEQL+ yra cheminės pusiausvyros modeliavimo programa, galinti aps-

kaičiuoti elementų cheminių formų pasiskirstymą, tirpalų sotumą, medžiagų nu-

sėdimą ar ištirpimą, adsorbciją. Skaičiavimai vykdomi vandeninėse sistemose, 

kuriose temperatūra yra nuo 0 iki 50 oC, o joninė jėga < 0,5 M. Modeliuojant 
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cheminiai komponentai yra pasirenkami iš programoje pateikto sąrašo (Kocao-

ba, 2020).  

FITEQL yra cheminės pusiausvyros modeliavimo programa, neturinti integ-

ruotos termodinaminės duomenų bazės. Programos reikalavimas – pateikti pra-

dinius spėjimus, parenkant tinkamus modeliavimo parametrus, kurie gali sąlygo-

ti lokalių, o ne visuminių sprendinių pateikimą. Kiti programos trūkumai: 

a) trikdžių diagnostika dėl konvergencijos nebuvimo (tai dažnai nutinka dėl 

prastai apibrėžtų sistemų, turinčių ne vieną tinkamą parametrą), b) nuo joninės 

jėgos priklausomų pusiausvyros konstantų perskaičiavimas. Gana dažnai  

FITEQL programoje dėl įvairių priežasčių konvergencija nebūdavo pasiekiama 

(Xie et al., 2016). Modeliuojant chemines pusiausvyras, programa dažnai būda-

vo naudojama ir kitų autorių (pvz., Marchi et al., 2015; Tadanier et al., 2002; 

Hayes et al., 1991), skaičiuojant tinkamiausias reakcijų pusiausvyrų konstantas. 

Operacinė sistema, kuri palaiko FITEQL (Windows XP), šiuo metu nebenaudo-

jama (Xie et al., 2016).  

PHREEQC yra modeliavimo programa, parašyta C ir C++ programavimo 

kalbomis, ji skirta geocheminės pusiausvyros skaičiavimams atlikti. PHREEQC 

turi kelis vandeninių modelių tipus:  

• du jonų asociacijų vandeninius modelius (Lawrence Livermore nacio-

nalinės laboratorijos modelis ir WATEQ4F);  

• Pitzer specifinį jonų sąveikos vandeninį modelį;  

• Specifinį jonų sąveikos teorinį (SIT) vandeninį modelį.  

Naudojantis minėtais modeliais, PHREEQC programa turi šias galimybes:  

a) modeliuoti elementų cheminių formų pasiskirstymą ir skaičiuoti sotumo 

indeksus;  

b) modeliuoti komponentų migraciją su grįžtamomis ir negrįžtamomis reak-

cijomis, jonų mainų pusiausvyras, paviršiaus kompleksų susidarymą, kinetiškai 

kontroliuojamas reakcijas, tirpalų maišymąsi, slėgio bei temperatūros pokyčius 

(Parkhurst & Appelo, 2013). 

Pitzer vandeninis modelis gali būti naudojamas druskinguose vandenyse, 

kur negalima taikyti Debye-Hückel teorijos. Be to, programoje naudojamas dife-

rencialinis lygčių „sprendėjas“ (CVODE) kinetiniams skaičiavimams, kurie 

vyksta skirtingose laiko skalėse, atlikti. Paviršiaus kompleksų susidarymas prog-

ramoje skaičiuojamas, naudojant DLM, CD-MUSIC modelius. Paviršiaus elekt-

rinio dvigubo sluoksnio kompozicija programoje apskaičiuojama naudojant 

Donnan metodą (Parkhurst & Appelo, 2013). 

ECOSAT (angl. Equilibrium Calculation Of Speciation And Transport) – 

programa skirta elementų cheminių formų pasiskirstymo ir masės transporto dir-

vožemio – vandens sistemose skaičiavimui (Evisa, 2020). ECOSAT programoje 

junginių adsorbcijos ir desorbcijos modeliavimui naudojami skirtingi sorbcijos 

modeliai: ne kintamo elektrinio krūvio sorbcijos modeliai (Froindlicho, 



34 1.  NULINIO VALENTINGUMO GELEŽIES NANODALELIŲ IR JŲ PANAUDOJIMO… 

 

 

Langmiuro, jonų mainų, Gaines-Thomas ir Donnan); heterogeniniai sorbcijos 

modeliai (NICA, Langmiuro – Froindlicho, apibendrinta Froindlicho, Toth), 

kurie gali būti kombinuojami su elektrostatiniais (kintamo krūvio) modeliais; 

kintamo krūvio elektrostatiniai modeliai (DLM, CCM, BSM, TPM ir Donnano 

modeliai); specifiniai modeliai, tokie kaip paviršiaus nusėdimo modelis (Keizer 

& Van Riemsdijk, 1998). 

Programoje modeliuojant adsorbciją reikalingi šie duomenys:  

a) tam tikras sorbento kiekis (kg/l); 

b) sorbcijos modelis, aprašantis sorbciją ant dalelių paviršių, įskaitant mo-

delio parametrus; 

c) tam tikras paviršiaus komponentų, esančių ant dalelės paviršiaus, kiekis 

(mol/kg); 

d) prisirišę prie paviršiaus komponentai (sorbuojamos medžiagos). 

GEOSURF programa buvo sukurta skaičiuoti elementų cheminių formų pa-

siskirstymą vandenyje ir adsorbentų paviršiuje. GEOSURF yra programų  

MINEQL, MICROQL ir HYDRAQL pratęsimas.  GEOSURF naudoja duomenų 

bazę paviršiaus cheminiams elementams (junginiams) (SURFK.DAT) ir vande-

niniams cheminiams elementams (junginiams) (AQSOL.DAT). SURFK.DAT 

duomenų bazė turi įvairių parametrų, tokių kaip sorbcijos vietų tankis, cheminių 

reakcijų pusiausvyros konstantos reikšmes. Programoje skaičiuojant medžiagų 

aktyvumų koeficientus naudojama Helgesonʼo, Kirkhamʼo ir Flowersʼo išplėsta 

Debye-Huckel lygties versija 1:1 elektrolitams. Tai leidžia skaičiuoti elementų 

cheminių formų pasiskirstymą, kai tirpalo joninė jėga yra didesnė nei 0,5 M. 

Medžiagų aktyvumas yra apskaičiuojamas tiesiogiai iš tirpalo osmosinio koefi-

ciento ir bendras elektrolito katijonų (ar anijonų) kiekis yra patikslinamas, kad 

atitiktų neutralumo sąlygą. Vienas iš pagrindinių GEOSURF programos trū-

kumų yra tas, kad elementų cheminių formų pasiskirstymas gali būti apskaičiuo-

tas esant fiksuotam pH ir fiksuotai bendrai adsorbato koncentracijai. Taip pat 

programa negali nustatyti, ar tirpalas yra prisotintas ar neprisotintas vienu ar 

daugiau kietųjų fazių atžvilgiu (Sahai & Sverjensky, 1998).    

ORCHESTRA – programa, skirta elementų cheminių formų pasiskirstymo 

ir masės transporto procesų modeliavimui. Ši programa nėra taip dažnai naudo-

jama, palyginti su PHREEQC ar Visual MINTEQ programomis (Bonten 

et al., 2008). Pats svarbiausias skirtumas tarp šios ir kitų standartinių elementų 

cheminių formų pasiskirstymo programų yra tai, kad ORCHESTRA modelyje 

nustatytos vertės yra visiškai atskirtos nuo skaičiavimo branduolio. Tai leidžia 

laisvai pakeisti ar pridėti modelių parametrus, nepakeitus šaltinių kodų. Skaičia-

vimo branduolys neturi jokios informacijos apie cheminius modelius, todėl lei-

džia  sukurti bendrinę objektų struktūrą, kuri remiasi nedideliu pagrindinių ob-

jektų klasių rinkiniu. ORCHESTRA programa susideda iš dviejų atskirų dalių: 

a) bendrų lygčių „sprendėju“ (angl. SOLVER); b) cheminių modelių apibrėžčių 
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rinkinio, esančio teksto formate, kuris yra nuskaitomas lygčių „sprendėjo“. 

Lygčių „sprendėjo“ ir objektų apibrėžčių kombinacija gali būti naudojama pana-

šiu būdu kaip ir standartinėse elementų cheminių formų pasiskirstymo modelia-

vimo programose (Meeussen, 2003). 

Visual MINTEQ – elementų cheminių formų pasiskirstymo geocheminėje 

pusiausvyroje modeliavimo programa. Nors yra įvairių modeliavimo programų 

paketų, daugumos pagrindinis skaitmeninis algoritmas yra panašus 

(Xie et al., 2016). Programos, tokios kaip ECOSAT (kombinuojant su programa 

FIT28), ORCHESTRA ir GEOSURF, turi įvairių galimybių parametrams aps-

kaičiuoti. Tačiau, nors šios programos ir turi pažangių funkcijų, bet jų sklaida 

yra gana maža (Xie et al., 2016). Palyginimui programos su interaktyviomis var-

totojo sąsajomis, pvz., MINEQL+, Visual MINTEQ ir PHREEQC, yra plačiai 

paplitusios ir tai atspindi gausus jų citavimas mokslinėje literatūroje, palyginti su 

prieš tai paminėtomis programomis (Boparai et al., 2013; Liu & Zhao, 2007; 

Tiberg et al., 2016; Xie et al., 2016). Ši programa gali būti naudojama skaičiuo-

jant elementų masės pasiskirstymą tarp ištirpusios ir sorbuotos fazių. Septyni 

adsorbcijos modeliai yra naudojami MINTEQ programoje (CCM, DLM, TLP, 

TPM, CD-MUSIC modeliai). Įvesties duomenys susideda iš bendrų ištirpusių 

dominančių komponentų koncentracijų ir pasirinktinai įtrauktų parametrų, tokių 

kaip pH, pE, arba vienų ar daugiau dujų dalinių slėgių. Programoje pH reikšmė 

gali būti iš anksto įvesta arba apskaičiuota. Taip pat mineralas gali būti nurody-

tas kaip esantis pusiausvyroje su tirpalu ir būti: a) ištirpęs, jei sąlygos yra tinka-

mos, b) nevisiškai ištirpęs. Visual MINTEQ turi didelę termodinaminę duomenų 

bazę, kuri yra tinkama sprendžiant didelį problemų diapazoną (Gus-

tafsson, 2011). 

Yra žinomi atvejai, kai buvo atlikti dirvožemio, užteršto Cu, remediacija, 

naudojant Fe fosfato nanodales, tyrimai (Liu & Zhao, 2007). Mokslininkai mo-

deliavo reakcijas tarp Fe fosfato ir Cu hidroksido, naudodami programą Visual 

MINTEQ. Tyrėjai pasirinko Cu(OH)2, nes šis junginys yra vienas iš labiausiai 

paplitusių Cu junginių dirvožemiuose. Du svarbūs Cu fosfato mineralai – 

Cu5(PO4)3OH (Ksp = 10–51,6) ir Cu5(PO4)3Cl (Ksp = 10–54,0) buvo papildomai įt-

raukti į Visual MINTEQ duomenų bazę kaip galimos kietos fazės dirvožemio 

sistemoje. Pradiniai įvesties duomenys buvo šie: 1,56 mM Fe3(PO4)2ˑ8H2O ir 

5 mM Cu(OH)2. Modeliuojant taip pat buvo pridėtas 1 mM NaCl tam, kad būtų 

galima sumodeliuoti dirvožemio tirpalo sistemą, ir tam, kad susiformuotų 

Cu5(PO4)3Cl junginys. 1.12 paveikslas rodo mokslininkų (Liu & Zhao, 2007) 

gautus modeliavimo rezultatus.  
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1.12 pav. Reakcijų tarp Cu(OH)2 (5 mM) ir Fe3(PO4)2 ˑ 8H2O (1,44 mM) 

modeliavimas: a) Cu tirpumas (%, mol/mol) Cu(OH)2 esant skirtingoms pH 

vertėms be ir su Fe3(PO4)2 ˑ 8H2O; b) reakcijų tarp Cu(OH)2 ir 

Fe3(PO4)2 ˑ 8H2O produktai (Liu & Zhao 2007) 

Fig. 1.12. Modeling of the reaction between Cu(OH)2 (5 mM) and 

Fe3(PO4)2 · 8H2O (1.44 mM): a) Cu solubility (%, mol/mol) in Cu(OH)2 at 

different pH’s without and with the presence of Fe3(PO4)2 · 8H2O; 

b) Reaction products at different pH’s between Cu(OH)2 and 

Fe3(PO4)2 · 8H2O (Liu & Zhao 2007) 

1.12 a) paveikslas rodo nusėdusią Cu procentinę dalį, esant pH reikšmėms 

nuo 1 iki 8, grynoje Cu(OH)2 sistemoje, bei Cu(OH)2 ir Fe3(PO4)2ˑ8H2O mišiny-

je, o 1.12 b) paveikslas rodo galutinius produktus dviejose sistemose. Iš  

1.12 paveikslo matyti, kad iki pH = 5 be Fe fosfatų nanodalelių 

(Fe3(PO4)2ˑ8H2O), 100 % Cu hidroksido yra ištirpusioje (mobilioje) formoje. 

Cu(OH)2 tirpumas staigiai sumažėjo (iki 12,7 %), esant pH reikšmei 5,5. Kai pH 

reikšmė buvo virš 6,0, 99 %, Cu nusėdo vario oksido (CuO) forma. 
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1.12 b) paveikslas rodo, kad Cu junginiai yra mobilūs, kai pH ≤ 5,0, t. y., 

esant rūgštinėms sąlygoms. Tačiau, į sistemą pridėjus Fe fosfatų, pH reikšmė, 

kai Cu buvo 100 % mobilus, sumažėjo nuo 5 iki 3,75. Fe3(PO4)2ˑ8H2O pridėji-

mas padidino Cu stabilumą, esant rūgščiam tirpalui. Esant pH reikšmei 4,5, 

30 % vario nusėdo kaip Cu3(PO4)2. Pikinė Cu3(PO4)2 koncentracija (32 %) buvo 

esant pH reikšmei 4,75. Didžiausias kiekis Cu5(PO4)3OH susiformavo esant 

pH = 5,0, kai 35 % Cu nusėdo šia forma. Esant pH reikšmei virš 5,0, Cu nusėdo 

CuO forma. Cu5(PO4)3OH kiekis, susiformavęs sistemoje, sumažėjo, esant pH 

virš 5,20, kai CuO tapo dominuojančiu junginiu. Kai pH buvo virš 6,0, visi 

Cu(OH)2 junginiai transformavosi į CuO ir tai rodo, kad Fe fosfato pridėjimas 

Cu formų pasiskirstymo nepaveikė. Taip pat pažymėtina, kad nagrinėjamame 

pH intervale nesusiformavo Cu5(PO4)3Cl junginio, nors šis mineralas yra termo-

dinamiškai pats stabiliausias. 

Žinomų autorių (Liu & Zhao, 2007) atliktas modeliavimas naudojant  

MINTEQ programą parodė, kad Fe3(PO4)2ˑ8H2O įterpimas į Cu(OH)2 sistemą 

gali sumažinti Cu mobilumą esant žemoms pH reikšmėms suformuojant Cu 

fosfato junginius, rodančius Cu fosfato nanodalelių efektyvumą imobilizuojant 

Cu dirvožemyje. Tačiau modeliuojant buvo atsižvelgta tik į nusėdimo ir ištirpi-

mo procesus, nors adsorbcija taip pat lemia sunkiųjų metalų koncentracijos su-

mažėjimą vandeninėse fazėse. Taigi, pasak mokslininkų (Cao et al., 2004), Cu 

adsorbcija fosfato mineralais yra pagrindinis Cu imobilizacijos dirvožemiuose 

mechanizmas, rodantis, kad Cu mobilumo sumažėjimas dirvožemyje naudojant 

Fe3(PO4)2ˑ8H2O galėtų būti daug didesnis, jei adsorbcija taip pat būtų modeliuo-

jama.  

1.7. Pirmojo skyriaus išvados ir disertacijos 
uždavinių formulavimas 

1. Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, nustatyta, kad nulinio valentingumo 

geležies nanodalelės daugiausia naudojamos organiniams ir neorga-

niniams teršalams iš užteršto vandens šalinti. Nulinio valentingumo 

geležies nanodalelės pasižymi dideliu reaktyvumu, todėl gali efekty-

viai sorbuoti įvairius jonus, tarp jų ir sunkiųjų metalų katijonus,  

esančius užterštuose vandenyse.  

2. Atlikta literatūros analizė parodė, kad santykinai mažai tyrimų yra at-

likta panaudojus nulinio valentingumo geležies nanodaleles norint 

imobilizuoti sunkiuosius metalus dirvožemiuose. Taip pat nustatyta, 

kad imobilizavimo tyrimai buvo atlikti esant trumpalaikiam periodui, 

neįvertinus ilgalaikio sunkiųjų metalų stabilumo po to, kai jų imobi-
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lizavimui buvo panaudotos nulinio valentingumo geležies nanodale-

lės. 

3. Nagrinėtų autorių darbuose sunkiųjų metalų imobilizavimas dažniau-

siai vertintas atlikus Tessier pakopinės ekstrakcijos procedūrą, kuri 

nenustato sunkiųjų metalų prisijungimo prie amorfinių geležies ok-

sidų. Taigi, vertinant sunkiųjų metalų imobilizaciją nulinio valentin-

gumo geležies nanodalelėmis, galima teigti, kad vienas iš Tessier 

metodo trūkumų yra tas, kad jis neįvertina sunkiųjų metalų prisijun-

gimo prie Fe nanodalelių, t. y. prie dirvožemyje susidariusių reakty-

vių (amorfinių) Fe oksidų.   

 

Atlikus mokslinės literatūros analizę buvo suformuluoti šie disertacijos už-

daviniai: 

1. Teoriškai ištirti sunkiųjų metalų – As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb ir Zn ir jų 

mišinių – As, Cu, Pb ir As, Cr, Cu, Zn imobilizavimo dirvožemyje 

priklausomybes nuo tirpalų pH.  

2. Eksperimentiškai ištirti ir įvertinti sunkiųjų metalų – As, Cd, Cr, Cu, 

Ni, Pb ir Zn – imobilizavimą naudojant nulinio valentingumo gele-

žies nanodaleles užterštuose dirvožemiuose. 

3. Nustatyti nulinio valentingumo geležies nanodalelių senėjimo įtaką 

sunkiųjų metalų imobilizavimo efektyvumui dirvožemyje.   

4. Padidinti sunkiųjų metalų imobilizavimo efektyvumą į dirvožemį pa-

kopiškai pridedant CaCO3 ir nulinio valentingumo geležies nanodale-

les. 

5. Naudojant Visual MINTEQ modeliavimo programą sumodeliuoti 

sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemiuose nulinio valentingumo 

geležies nanodalelėmis procesą ir palyginti modeliavimo rezultatus 

su eksperimentinių tyrimų rezultatais.  
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2 
Sunkiųjų metalų imobilizavimo 

dirvožemyje teorinių ir 
eksperimentinių tyrimų metodikos  

Tyrimams atlikti naudojami natūraliai ir dirbtinai sunkiaisiais metalais užteršti 

dirvožemiai. Dirbtinai užterštuose dirvožemiuose taikomas Fe (0) nanodalelių 

kiekis yra 0,35, 0,70 ir 1,05 % pagal dirvožemio masę. Natūraliai užterštuose 

dirvožemiuose taikomas Fe (0) nanodalelių kiekis yra 2 % pagal dirvožemio ma-

sę. Norint palyginti nano- bei mikrodalelių efektyvumą, šiuose dirvožemiuose 

naudojamos Fe (0) mikrodalelės (2 % pagal dirvožemio masę), o  siekiant įver-

tinti natūraliai bei dirbtinai užterštuose smėlinguose dirvožemiuose sunkiųjų 

metalų imobilizavimo stabilumą, atliekamas Fe (0) dalelių sendinimas.Sunkiųjų 

metalų imobilizavimo efektyvumui nustatyti pasirinktos 2 ekstrakcijos. Ekstrak-

cija naudojant 0,01 M CaCl2 tirpalą buvo siekiama nustatyti lengvai išplaunamą 

ir prieinamą augalams sunkiųjų metalų dalį dirvožemyje. Pakopinė sunkiųjų me-

talų ekstrakcija buvo naudojama norint nustatyti sunkiųjų metalų cheminių for-

mų pasiskirstymą dirvožemiuose.  

Skyriaus tematika autorius kartu su bendraautoriais paskelbė šešias publika-

cijas (Danila ir Vasarevičius, 2017; Danila and Vasarevičius, 2017; Danila 

et al., 2018; Vasarevičius et al. 2019; Danila et al. 2020; Vasarevičius 
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et al. 2020). Gautas Lietuvos Respublikos patentas (Vasarevičius ir Danila, 

2019) „Kadmio ir nikelio imobilizavimo dirvožemyje būdas“. 

2.1. Sunkiųjų metalų imobilizavimo nulinio 
valentingumo geležies nanodalelėmis teorinių tyrimų 
metodika 

Dirvožemyje Fe (0) nanodalelės greitai reaguoja su vandeniu ir deguonimi, su-

formuodamos išorinį Fe hidroksido sluoksnį – FeOH, per kurį vyksta reakcijos 

su aplinkoje esančiais teršalais (O’Carroll et al., 2013). Atliekant teorinius tyri-

mus, Fe (0) nanodalelių paviršiaus reakcijos aprašomos šia lygtimi: 

 ≡𝐹𝑒𝑂𝐻
1

2
− + H+ ↔ ≡ 𝐹𝑒𝑂𝐻2

1

2
+

, log K = 9,2,  (2.1) 

čia logK – reakcijų pusiausvyros konstantos logaritmas. 

Teoriškai tiriamos sunkiųjų metalų – Cd, Cu, Ni, ir Pb bei sunkiųjų metalų 

mišinių (As+Cr+Cu+Zn, As+Cu+Pb), esančių dirvožemyje, imobilizavimo efek-

tyvumo Fe (0) nanodalelėmis prikausomybės nuo pH. Atliekant teorinius tyri-

mus, naudojamas paviršiaus kompleksų susidarymo CD-MUSIC modelis, kurio 

naudojamos parametrų reikšmės pateiktos 2.1 lentelėje.    

2.1 lentelė. Teoriniuose tyrimuose naudojamos CD-MUSIC modelio parametrų reikšmės  

Table 2.1. Parameter values of CD-MUSIC model used in theoretical research 

Parametras Reikšmė 

Vidinė talpa, F/m2 1,15 

Išorinė talpa, F/m2 0,9 

Sorbcijos vietų ≡FeOH koncentracija, mmol/l 6,68 

Sorbcijos vietų ≡Fe3O koncentracija, mmol/l 0,061 

Sorbcijos vietų ≡FeO koncentracija, mmol/l 0,0067 

Sorbcijos vietų ≡(FeOH)2 koncentracija, mmol/l 1,67 

 

Imobilizacija teoriškai tiriama, esant pH reikšmėms nuo 4 iki 11, kai pH pa-

didėjimas kiekviename žingsnyje yra 0,5 (iš viso imobilizacija teoriškai tiriama 

esant 15 skirtingų pH reikšmių).  



2. SUNKIŲJŲ METALŲ IMOBILIZAVIMO DIRVOŽEMYJE TEORINIŲ IR… 41 

 

 

Priimama prielaida, kad pradinės ištirpusių sunkiųjų metalų koncentracijos 

dirvožemyje – 200 mg/l, o įterpiama Fe (0) nanodalelių koncentracija yra 1 g/l. 

Sorbcijos vietų koncentracija buvo skaičiuojama naudojant 2.2 formulę: 

 𝑁𝑡 = 𝑁𝑆 ∙ 𝑆 ∙ 𝐶𝑆 ∙ 1,66 ∙ 10−6,  (2.2) 

čia 𝑁𝑡  – sorbcijos vietų koncentracija, mol/l; 𝑁𝑆 – paviršiaus vietų tankis, vietų 

skaičius/m2; 𝑆 – paviršiaus plotas, m2/g; 𝐶𝑆 – Fe (0) nanodalelių koncentracija, 

g/l. 

2.2 lentelėje patekiami galintys susidaryti Fe oksidų ir sunkiųjų metalų re-

akcijų produktai (paviršiaus kompleksai) ir jų pusiausvyros konstantos. 

2.2 lentelė. Paviršiaus kompleksai ir jų pusiausvyros konstantos, naudojamos teoriniuose 

tyrimuose (Gustafsson, 2011)   

Table 2.2. Surface complexes and their equilibrium constants that are used in theoretical 

research (Gustafsson, 2011) 

Cheminiai 

junginiai siste-

moje 

Stechiometriniai  

komponentai 

Stechi-

ome-

triniai  

koefi-

cientai 

Krūvio pokytis 

atitinkamai o, b 

ir d plokštumose 

(z0, z1, z2) 

Pusiausvyros 

konstanta, 

logK 

≡FeOH2
½+ ≡FeOH½-; H+ 1; 1 (1; 0; 0) 8,1 

≡Fe3O½+ ≡Fe3O½-; H+ 1; 1 (1; 0; 0) 8,1 

≡FeOHNa½+ ≡FeOH½-; Na+ 1; 1 (0; 1; 0) –0,6 

≡Fe3ONa½+ ≡Fe3O½-; Na+ 1; 1 (0; 1; 0) –0,6 

≡FeOH2NO3
½- ≡FeOH½-; H+; NO3

- 1; 1; 1 (1; –1; 0) 7,42 

≡Fe3OHNO3
½- ≡Fe3O½-; H+; NO3

- 1; 1; 1 (1; –1; 0) 7,42 

≡Fe2O2AsO2
2- ≡FeOH½-; H+; AsO4

3- 2; 2; 1 (0,47; –1,47; 0) 27,36 

≡Fe2O2AsOOH- ≡FeOH½-; H+; AsO4
3- 2; 3; 1 (0,58; –0,58; 0) 32,42 

≡FeOAsO3H2
½- ≡FeOH½-; H+; AsO4

3- 1; 3; 1 (0,5; –0,5; 0) 29,50 

(≡FeOH)2CuOH ≡FeOH½-; H+; Cu2+ 2; –1; 1 (0,5; 0,5; 0) 0,97 

(≡FeOH)2Pb+ ≡FeOH½-; Pb2+  2; 1 (1,2; 0,8; 0) 9,58; 12,25; 

14,241 

(≡FeOH)2CdOH ≡FeOH½-; H+; Cd2+ 2; –1; 1 (0,5; 0,5; 0) –2,35; 0,681 

(≡FeOH)2NiOH ≡FeOH½-; H+; Ni2+ 2; –1; 1 (0,5; 0,5; 0) –1,91; 0,861 

(≡FeOH)2ZnOH ≡FeOH½-; H+; Zn2+ 2; –1; 1 (0,5; 0,5; 0)  –1,43; 1,111 

1Dvi ar trys konstantos nurodo prisijungimą prie skirtingų sorbcijos vietų. 
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Kuo didesnės logK reikšmės, tuo daugiau reakcijos produktų susidaro. Esant 

K reikšmėms, didesnėms už 1, reakcijų pusiausvyra yra pasislinkusi į dešinę ir 

produktų susidaro daugiau, jei K reikšmės yra mažesnės nei 1, pusiausvyra yra 

pasislinkusi į kairę.  

Junginių ant geležies oksidų paviršiaus masių balansas skaičiuojamas pagal 

2.3 lygtį: 

𝑆𝑇 = [𝐹𝑒𝑂𝐻] + [𝐹𝑒𝑂𝐻2
+] + [𝐹𝑒𝑂−] + [𝐹𝑒𝑂𝐻2

+ − 𝐴𝑛−] + [𝐹𝑒𝑂− − 𝐶𝑎𝑡+] +
[𝐹𝑒𝐿] + [𝐹𝑒𝑂𝑀𝑒+].   (2.3) 

Žinant pH, ištirpusias sunkiųjų metalų koncentracijas, Fe (0) nanodalelių 

kiekį bei cheminių reakcijų konstantas, apskaičiuojami susidarę sunkiųjų metalų 

ir Fe (0) nanodalelių reakcijų produktų kiekiai ir įvertinama imobilizacija. 

2.2. Dirvožemio mėginių paėmimas ir jų savybių 
nustatymas  

Dirvožemių mėginiai buvo imami iš užterštų ir neužterštų teritorijų:  

a) neužterštas dirvožemis, turintis didelį kiekį organinės medžiagos, ima-

mas iš teritorijos Vilniuje, toliau nuo eismo transporto; 

b) neužterštas dirvožemis (be organinės medžiagos) imamas iš teritorijos 

Vilniuje, toliau nuo eismo transporto; 

c) dirvožemis, užterštas didelėmis As, Cr, Cu, Zn koncentracijomis, ima-

mas iš buvusios lentpjūvių pramonės įmonės teritorijos (Lesssebo, Šve-

dija), kur vyko medienos impregnavimo darbai. Medienos impregnavi-

mas vyko naudojant chromuotą vario arsenatą;   

d) dirvožemis, užterštas didelėmis As, Cu, Pb koncentracijomis, imamas iš 

teritorijos, esančios 60 km į šiaurę nuo Arvidsjaur’o miesto (Slagnäs, 

Švedija). Dirvožemio užterštumą lėmė buvusios vario rūdos perkrovimo 

stoties teritorijoje vykę darbai.   

Dirvožemio mėginiai imti, laikantis ISO 18400-102:2017 standarto reikala-

vimų. Mėginių paėmimui ir laikymui buvo naudojamos inertinės medžiagos. 

Imant dirvožemius iš neužterštų teritorijų buvo siekiama, kad surinktuose mėgi-

niuose sunkiųjų metalų koncentracijos būtų artimos foninėms. Dirvožemio mė-

giniai buvo imami iš 0–20 cm gylio. Iš dirvožemio buvo pašalinti akmenys, au-

galų dalys ir pan. Surinkti mėginiai buvo dedami į plastikines talpas. Prieš 

naudojimą dirvožemiai buvo džiovinami iki orasausės masės (apie 3–7 paras) 

kambario temperatūroje. Jei ilgesnį laiką dirvožemio mėginiai buvo nenaudoja-

mi, jie buvo laikomi plastikiniuose induose esant 4 °C temperatūrai. Siekiant 

sumažinti mikroorganizmų veiklą, džiovinimas buvo atliekamas iškart dirvo-
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žemio mėginius atvežus į laboratoriją. Dirvožemiai, turintys daugiau organinės 

medžiagos, buvo džiovinami ilgiau negu smėlingi.   

Po džiovinimo dirvožemio mėginiai buvo išsijoti per 2 mm sietą ir homoge-

nizuoti. Buvo tiriamos šios dirvožemio savybės (bandymai buvo kartojami po 

3 kartus): 

a) pH; 

b) elektrinis laidis, µS/cm;  

c) SM koncentracijos, mg/kg; 

d) granuliometrinė sudėtis (smėlio, dulkių ir molio dalys), %; 

e) OM dalis, %; 

f) CaCO3 kiekis, %; 

g) vandens sulaikymo geba, %. 

Dirvožemio pH buvo nustatytas remiantis standartu ISO 10390:2005. pH 

nustatymui buvo naudojami orasausiai dirvožemio mėginiai. pH nustatymas bu-

vo atliekamas paėmus 5 ml dirvožemio mėginių ir supylus juos į stiklinius užsu-

kamus 50 ml buteliukus, į kuriuos buvo įpilta 25 ml dejonizuoto vandens. Bute-

liukai buvo įstatyti į kratytuvą ir kratomi 60 min ± 10 min. Po kratymo buvo 

laukiama 1 val. Mėginių pH buvo matuojami naudojant Mettler Toledo pH-

metrą. Prieš kiekvieną matavimą buvo atliekamas pH matuoklio kalibravimas, 

naudojant du buferinius tirpalus su skirtingoms pH reikšmėms – 4,0 ir 7,0 

(ISO 10390:2005). Atlikus pH matavimus, tuose pačiuose mėginiuose buvo nus-

tatomas elektrinis laidis naudojant matuoklį „InoLab 740“.   

Smėlio, dulkių ir molio dalys dirvožemyje buvo nustatomos naudojant hid-

rometrinį metodą pagal standartą ISO 17892-4. 50 g orasausio dirvožemio mė-

ginio buvo sumaišoma su 100 ml 5 % natrio heksametafosfato tirpalu ir 250 ml 

dejonizuoto vandens ir paliekama parai. Vėliau dirvožemis buvo disperguojamas 

elektriniu plakikliu ir suspensija perpilama į 1000 ml cilindrą. Siekiant gauti to-

lygią suspensiją, indas dejonizuotu vandeniu pripildomas iki 1000 ml žymės ir 

maišomas 30 sekundžių. Po 40 sekundžių (po smėlio nusėdimo) hidrometru iš-

matuojamas suspensijos tankis (g/l). Po 2 h, kai nusėda dulkės, suspensijos tan-

kis išmatuojamas dar kartą.   

Procentinis molio kiekis buvo apskaičiuojamas naudojant formulę:  

 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠 =
ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑚𝑒𝑛𝑦𝑠 𝑝𝑜 2 ℎ (𝑔/𝑙)∙100

𝑑𝑖𝑟𝑣𝑜ž𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑠ė (𝑔)
, %.         (2.4) 

Procentinis dulkių ir molio kiekis buvo apskaičiuojamas pagal formulę: 

 𝑑𝑢𝑙𝑘ė𝑠 +  𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠 =
ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑑𝑦𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑜 40 𝑠𝑒𝑘.(𝑔/𝑙)∙100

𝑑𝑖𝑟𝑣𝑜ž𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑠ė (𝑔)
, %.  (2.5) 

Smėlio kiekis buvo apskaičiuojamas pagal formulę: 

 𝑠𝑚ė𝑙𝑖𝑠 = 100 − (𝑑𝑢𝑙𝑘ė𝑠 +  𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠, %), %.   (2.6) 
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Bendra SM koncentracija dirvožemio mėginiuose buvo nustatoma minerali-

zuojant 1 g dirvožemio mėginius „karališkame vandenyje“ mikrobangų minera-

lizatoriuje („Milestone“ įmonė). Buvo naudojamas 3 ml azoto rūgšties ir 9 ml 

vandenilio chlorido rūgšties mišinys. Po mineralizavimo ekstraktuose buvo nus-

tatomos sunkiųjų metalų koncentracijos naudojant atominės absorbcijos spekt-

rometrą Buck Scientific 210 VGP su acetileno-oro liepsna arba grafitine krosnele 

(priklausomai nuo metalo koncentracijos).  

Organinės medžiagos kiekis buvo nustatomas naudojant EN 15935 standar-

tą. Iš pradžių dirvožemio mėginiai buvo džiovinami krosnyje iki pastovios ma-

sės bei pasveriami. Vėliau mėginiai buvo kaitinami mufelinėje krosnyje esant 

550 °C temperatūrai 2 valandas. Rezultatai (%) buvo apskaičiuojami pagal mė-

ginio masės sumažėjimą.   

CaCO3 kiekis (%) dirvožemio mėginiuose buvo nustatomas titravimo meto-

du. Buvo atlikta 2 etapų analizė: a) dirvožemis buvo sumaišomas su žinomu kie-

kiu druskos rūgšties (HCl), dėl kurios ištirpinamas CaCO3 ir susidaro CaCl2, 

vanduo ir anglies dioksidas; b) nesureagavęs dirvožemyje HCl kiekis buvo išma-

tuojamas titruojant natrio hidroksido tirpalu (NaOH), gaunant natrio chloridą 

(NaCl) ir vandenį. Pridėjus į tirpalą fenolftaleino indikatorių, jis tampa rožiniu, 

kai sureaguoja visa rūgštis (Elfaki et al., 2016).  

Tyrimams buvo naudojami 4 tipų dirvožemiai: a) dirbtinai užterštas smėlin-

gas dirvožemis; b) dirbtinai užterštas smėlingas dirvožemis, turintis 10 % OM; 

c) rišlaus smėlio dirvožemis, užterštas medienos impregnantais; d) smėlingas 

dirvožemis, užterštas metalų rūdomis. Nustatytos paimtų dirvožemio mėginių 

savybės pateikiamos 2.3 lentelėje. 

Nustatytas smėlingo dirvožemio pH-H2O yra stipriai šarminis. Gautas dir-

vožemio elektrinis laidis (50,1 ± 0,3 µS/cm) buvo gana žemas ir tai rodo, kad 

dirvožemyje buvo mažai tirpių druskų. Gautas CaCO3 ekvivalentas (visų karbo-

natų kiekis dirvožemyje) kiekis yra nežymus ir siekė 3,0 %. Smėlingame dirvo-

žemyje buvo nustatytas nedidelis organinės medžiagos kiekis – 1,7 ± 0,2 %. 

Nustatyta dirvožemio klasifikacija pagal granuliometrinę sudėtį – smėlis. Šiame 

dirvožemyje po dirbtinio užteršimo gautos sunkiųjų metalų, Cd, Ni, Cu  

ir Pb, koncentracijos atitinkamai siekė 191 ± 5 mg/kg, 208 ± 6 mg/kg,  

208 ± 11 mg/kg, 201 ± 8 mg/kg.  

Nustatytas neužteršto smėlingo dirvožemio, turinčio 10 % OM, aktualusis 

pH (pH-H2O) yra 6,36, o mainų rūgštingumas – 5,40. Dirvožemio elektrinis lai-

dis siekė 74 µS/cm. Nustatyta CaCO3 masės dalis dirvožemyje siekė 1,14 %. 

Žemas CaCO3 procentinis kiekis yra būdingas rūgštiniams dirvožemiams. Nusta-

tytas OM kiekis dirvožemyje yra gana didelis ir siekė 10 %. Nustatyta dirvo-

žemio klasifikacija pagal granuliometrinę sudėtį – smėlis. Dirvožemyje po dirb-

tinio užteršimo gautos sunkiųjų metalų (Cd, Ni, Cu ir Pb) koncentracijos 

atitinkamai siekė 199 ± 6 mg/kg, 204 ± 7 mg/kg, 201 ± 7 mg/kg, 211 ± 9 mg/kg.   
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2.3 lentelė. Naudojamų dirvožemių savybės (vidurkis ± standartinis nuokrypis; n = 3)   

Table 2.3. Characteristics of the soils (mean ± standard deviation; n = 3) 

Savybės Smėlingas 

dirvožemis 

Smėlingas 

dirvožemis, 

turintis 10 % 

OM 

Priesmėlio dir-

vožemis, užterš-

tas medienos 

impregnantais 

Smėlingas 

dirvožemis, 

užterštas me-

talų rūdomis 

pH-H2O 9,05 ± 0,1 6,36 ± 0,07 5,25 ± 0,03 3,77 ± 0,06 

Elektrinis laidis,  
µS/cm 

50,1 ± 0,3 74,0 70,2 ± 0,3 67,4 ± 0,3 

pH-KCl 8,62 5,40 4,21 ± 0,01 3,04 ± 0,02 

CaCO3 ekv., % 3,0 1,14 0,00 0,00 

Organinė medžiaga, 

% 

1,7 ± 0,2 10,0 ± 0,9 5,1 ± 0,2 1,1 ± 0,1 

Vandens sulaikymo 

geba, % 

21,2 ± 1,1 45,0 ± 1,7 47,0 ± 1,4 19,36 ± 0,85 

Eh, mV – – 184 ± 5 221 ± 1 

As, mg/kg < NR < NR 5989 ± 61 328 ± 24 

Cd, mg/kg < NR < NR 5 ± 1 < NR 

Cr, mg/kg < NR < NR 2082 ± 44 < NR 

Cu, mg/kg 10,30 19,43 1037 ± 37 1151 ± 25 

Ni, mg/kg < NR < NR < NR < NR 

Pb, mg/kg 5,9 35,17 33 ± 2 3085 ± 250 

Zn, mg/kg < NR < NR 1221 ± 12 < NR 

Fe, mg/kg – – 12383 ± 1906 28613 ± 1902 

Smėlis, % 93 89 87 96 

Dulkės, % 6 9 10 3 

Molis, % 1 2 3 1 

*< NR – žemiau už nustatymo ribų 

 

Dirvožemyje, užterštame medienos impregnantais, gautos didelės Cr, Cu ir 

Zn, o ypač As koncentracijos (2.3 lentelė). Smėlingas dirvožemis, užterštas me-

talų rūdomis, buvo daug mažiau užterštas As, bet jame buvo aukštos Cu ir Pb 

koncentracijos. Taip pat šis dirvožemis turėjo žymiai didesnę Fe koncentraciją 

(29 g/kg), lyginant su dirvožemiu, užterštu medienos impregnantais (8 g/kg). 

Nustatyta, kad dirvožemis, užterštas medienos impregnantais turėjo nemažai 
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OM (5,1 %), tuo tarpu dirvožemyje, užterštame metalų rūdomis, OM kiekis sie-

kė 1,1 % (2.3 lentelė). Nustatyta dirvožemio, užteršto medienos impregnantais, 

klasifikacija – rišlus smėlis. Dirvožemio, užteršto metalų rūdomis, klasifikacija – 

smėlis. 

Neužteršti dirvožemio mėginiai buvo dirbtinai teršiami SM druskų tirpalais 

(paruošti SM tirpalų tūriai atitiko 90 % dirvožemių vandens sulaikymo gebos), 

kurie buvo paruošti ištirpinus Cd(NO3)2·4H2O, Cu(NO3)2·3H2O, Pb(NO3)2,  

Ni(NO3)2·6H2O druskas dejonizuotame vandenyje. Po užteršimo dirvožemio 

mėginiai buvo maišomi su SM druskų tirpalais naudojant stiklinę lazdelę (apie 

5 min), kad SM jonai tolygiai pasiskirstytų dirvožemyje. Įterpiamo SM druskos 

kiekis buvo nustatytas pagal metalo bei metalo druskos molinių masių santykį ir 

įvertinus siekiamą (200 mg/kg) SM koncentraciją dirvožemio mėginiuose po 

užteršimo. Reikiamas įterpti metalo druskos kiekis buvo apskaičiuojamas pagal 

formulę: 

 𝑚(𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑟𝑢𝑠𝑘𝑜𝑠) =
𝐷·0,001∙𝑀(𝑑𝑟𝑢𝑠𝑘𝑜𝑠)

𝑀(𝑚𝑒)
, g,  (2.7) 

čia D – norimas įterpti metalo kiekis į dirvožemį, mg; M (me) – įterpiamo meta-

lo molinė masė, g/mol; M (druskos) – įterpiamo metalo druskos molinė masė, 

g/mol. 

Užteršti dirvožemio mėginiai buvo laikomi 35 dienas kambario temperatū-

roje. Po 30 dienų periodo dirvožemiai buvo išdžiovinti iki orasausės masės ir 

išsijoti (<2 mm). SM koncentracijos (po užteršimo) buvo nustatytos atlikus mė-

ginių mineralizavimą. 

2.3. Nulinio valentingumo geležies nanodalelių 
taikymas užterštuose dirvožemiuose ir imobilizavimo 
efektyvumo nustatymas 

Esperimentiniams tyrimams atlikti buvo naudojama poliakrilo rūgštimi stabili-

zuota Fe (0) nanodalelių suspensija (komercinis pavadinimas „NANOFER 25S“, 

įmonė NANO IRON, Čekija). Fe (0) dalis suspensijoje yra 14–18 %, Fe oksidų  

yra 2–6 %. Vidutinis dalelės dydis suspensijoje yra 50 nm, o dalelių dydžio in-

tervalas siekia nuo 10 iki 100 nm. Vidutinis dalelių paviršiaus plotas yra  

20–25 m²/g. Fe (0) nanodalelių suspensijos pH vertė siekė 11,5. 

Tyrimams atlikti taip pat buvo naudojamos ir Fe (0) mikrodalelės. Naudotas 

Fe (0) mikrodaleles sudarė 97 % Fe (0) ir 3 % kitų priemaišų (daugiausiai Mn). 

Fe (0) mikrodalelių dydis buvo mažesnis nei 0,1 mm. 
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Buvo atliekami eksperimentiniai tyrimai siekiant nustatyti Fe (0) dalelių pa-

naudojimo įtaką sunkiųjų metalų imobilizacijai skirtinguose dirvožemiuose. 

Dirvožemiai ir juose naudoti Fe (0) mikro- bei nanodalelių kiekiai pateikiami 

2.4 lentelėje.  

Naudojamas Fe (0) nanodalelių kiekis dirvožemiuose buvo pasirinktas at-

sižvelgiant į dirvožemio užterštumą bei Fe ir analizuojamų sunkiųjų metalų re-

akcijų stechiometrinius koeficientus. Taip pat buvo įvertintas didesnis nei 5 % 

Fe (0) nanodalelių panaudojimas dirvožemyje, kuris neretai gali turėti neigiamos 

įtakos dirvožemio struktūrai ir augmenijai (Kumpiene et al., 2008). Užteršti SM 

dirvožemių mėginiai (200 g) buvo sumaišomi su Fe (0) nanodalelių suspensija ir 

papildomi dejonizuotu vandeniu iki 80 % dirvožemio vandens sulaikymo gebos. 

Kontroliniai dirvožemių mėginiai (nesumaišyti su Fe (0) dalelėmis) taip pat bu-

vo sumaišyti su dejonizuotu vandeniu (80 % dirvožemių vandens sulaikymo ge-

bos). 

2.4 lentelė. Dirvožemiai ir juose naudoti Fe (0) mikro- ir nanodalelių kiekiai 

Table 2.4. Soils and applied amount of Fe (0) micro- and nanoparticles 

Dirvožemio 

apibūdini-

mas 

Dirvožemio paėmimo 

vieta 

Dirvožemio 

užteršimas 

Fe (0)  

nanodale-

lių kiekis, 

% 

Fe (0) 

mikrodale-

lių kiekis, 

% 

Smėlingas 

dirvožemis 

Iš neužterštos teritorijos 

Vilniuje 

Dirbtinai 

užterštas Cd, 

Cu, Pb, Ni  

0; 0,35; 

0,70; 1,05 

– 

Smėlingas 

dirvožemis, 

turintis 10 % 

OM 

Iš neužterštos teritorijos 

Vilniuje 

Dirbtinai 

užterštas Cd, 

Cu, Pb, Ni 

0; 0,35; 

0,70; 1,05 

– 

Rišlus 

smėlis 

Medienos impregnavimo 

įmonės teritorija, Švedi-

joje 

Užterštas 

As, Cu, Cr, 

Zn 

2 2 

Smėlingas 

dirvožemis 

Cu rūdos perkrovimo 

stoties teritorija, Švedijo-

je 

Užterštas 

As, Cu, Pb 

2 2 

 

Po sumaišymo su Fe (0) dalelėmis dirvožemių mėginiai buvo paliekami 2 

savaites patalpoje išdžiūti iki orasausės masės.  

Imobilizavimo efektyvumo gerinimas buvo atliekamas pridedant CaCO3 

siekiant, kad dirvožemyje susidarę amorfiniai Fe oksidai įgautų neigiamą krūvį 
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ir tuo pačiu padidėtų užterštų dirvožemių pH. Atliekami prieš tai aprašyti imobi-

lizavimo tyrimai tomis pačiomis sąlygomis, tik prieš Fe (0) nanodalelių panau-

dojimą į dirvožemio mėginius pridedama CaCO3 (1 % dirvožemio masės). Iš 

pradžių sunkiaisiais metalais užteršti dirvožemio mėginiai sumaišomi su kalcio 

karbonato tirpalu ir paliekami išdžiūti iki orasausės masės. Tada dirvožemis su-

maišomas su Fe (0) nanodalelių suspensija (0,35 % dirvožemio masės). Dirvo-

žemio mėginiai su CaCO3 priedu bei Fe (0) nanodalelėmis paliekami išdžiūti 

patalpos temperatūroje iki orasausės masės. Imobilizavimo efektyvumas buvo 

nustatytas po 2 savaičių. CaCO3 nebuvo taikomas natūraliai užterštuose dirvo-

žemiuose, kuriuose yra didelės As koncentracijos. As yra pusmetalis ir jo imobi-

lizacija yra efektyvesnė esant rūgštinėms sąlygoms.  

Kadangi imobilizavimas nesumažina bendro sunkiųjų metalų kiekio dirvo-

žemyje, imobilizavimo efektyvumas nusakomas mobilių ir biologiškai prieina-

mų elementų dalies sumažėjimu. Dirvožemyje lengvai išplaunama sunkiųjų me-

talų dalis buvo nustatoma naudojant 0,01 M CaCl2 tirpalą. Ši procedūra dažnai 

naudojama norint nustatyti augalams prieinamą elementų dalį dirvožemyje 

(Houba et al., 2000; Van Koetsem et al., 2016). Buvo pasveriami 10 g dirvo-

žemio mėginiai, kurie buvo sumaišomi su 100 ml 0,01 M CaCl2 tirpalu. Gauna-

mas dirvožemio masės ir tirpalo tūrio santykis – 1:10. Mėginiai buvo maišomi 

laboratoriniame kratytuve 2 h. Eliuatai buvo nufiltruojami ir parūgštinami 65 % 

HNO3 (naudotas rūgšties kiekis – 2 % eliuato tūrio). 
Kiekybinis SM cheminių formų pasiskirstymo nustatymas dirvožemyje gali 

būti atliktas naudojant nuosekliosios ekstrakcijos procedūrą (Kumpiene 

et al., 2006). Siekiant nustatyti SM cheminių formų pasiskirstymą dirvožemio 

mėginiuose prieš ir po Fe (0) nanodalelių panaudojimo, taikoma modifikuota 

(Tessier et al., 1979) nuosekliosios ekstrakcijos procedūra. Procedūra buvo mo-

difikuota siekiant nustatyti 5 SM chemines formas: I – mainų formą, II – prisi-

jungusių prie Fe (III) oksihidroksidų formą, III – prisijungusių prie Fe-Mn ok-

sidų (įvertina sunkiųjų metalų prisijungimą prie kristalinių Fe ir Mn oksidų) 

formą, IV – oksiduojamą formą, V – likutinę formą. 

1. Mainų forma. Dirvožemių mėginiai (1 g) buvo supilti į 50 ml centri-

fugos indelius ir užpilti 25 ml amonio acetato (1 M, pH = 4,5) tirpa-

lu. Indeliai buvo kratomi naudojant ritininį maišytuvą (įmonės  

„Stuart Scientific“) patalpos temperatūroje 2 h. Po to mėginiai buvo 

10 min centrifuguojami 10 000 apsisukimų per minutę greičiu ir 

praskalaujami naudojant 10 ml dejonizuoto vandens.  

2. Prisijungusi prie Fe (III) oksihidroksidų forma. Likutis iš 

I ekstrakcijos buvo maišomas su 25 ml NH4 oksalato tirpalu (0,2 M, 

pH = 3) 2 h patalpos temperatūroje, tamsoje (t. y. mėginiai buvo ap-

vynioti aliuminio folija, kaip parodyta 2.1 pav.). Po to mėginiai 
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10 min buvo centrifuguojami (10 000 apsisukimų per minutę greičiu) 

ir praskalaujami 12,5 ml amonio oksalato tirpalu.  

 

 

2.1 pav. Nuosekliosios išplovimo procedūros II etapo ekstrakcija naudojant 

ritininį maišytuvą (autoriaus nuotrauka) 

Fig. 2.1. The second step of sequential extraction procedure using roller 

mixer (source: author) 

3. Prisijungusi prie kristalinių Fe-Mn oksidų forma. Likutis iš  

II ekstrakcijos buvo sumaišytas su 25 ml amonio oksalato tirpalu  

(0,2 M, pH = 3) ir kratomas vandens vonelėje 80 ºC temperatūroje  

2 h (dirvožemis praskalaujamas taip pat kaip ir II etape). Po to, liku-

tis iš III ekstrakcijos buvo sumaišytas su 20 ml  

NH2OH·HCl (0,04 M 25% acto rūgštyje, pH = 2), mėginiai kratomi 

96 °C temperatūroje vandens vonelėje 6 h, tada centrifuguojami ir 

praplaunami 10 ml dejonizuotu vandeniu.  

4. Prisirišusi prie organinės medžiagos (oksiduojama dalis) forma. Li-

kutis iš IV ekstrakcijos etapo buvo sumaišytas su 25 ml 30 % H2O2; 

indeliai buvo kratomi 85 °C temperatūroje vandens vonelėje 1 h. Ta-

da mėginiai buvo centrifuguojami ir praplaunami 10 ml dejonizuotu 

vandeniu. 

5. Likutinė forma. Likutis iš V ekstrakcijos buvo išdžiovintas ir minera-

lizuojamas 3 ml HNO3 (69 %) ir 9 ml HCl (37%) mišinyje esant 

195 °C temperatūrai 15 min.   

Po kiekvieno centrifugavimo supernatantas nupilamas ir filtruojamas per 

0,45 µm švirkštinius filtrus. Po filtravimo eliuatai buvo parūgštinti 65 % azoto 

rūgštimi (2 % mėginio tūrio). Filtratas naudojamas SM analizei. SM koncentra-

cijos buvo nustatytos atominiu absorbcijos spektroskopu.  

Fe (0) nanodalelių sendinimas dirvožemiuose buvo atliktas 2 skirtingais bū-

dais: 
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a) Siekiant nustatyti Fe (0) mikro- ir nanodalelių senėjimo įtaką SM sta-

bilumui, metalų rūdomis užteršto dirvožemio mėginiai (praėjus 2 mėn. 

po imobilizavimo) buvo termiškai sendinti esant 500 °C temperatūrai 

mufelinėje krosnelėje 1 h. Temperatūra buvo pasiekta per 1 h (kaitinimo 

greitis 8–9 °C per minutę). Temperatūra ir kaitinimo laikas buvo pasi-

rinkti siekiant transformuoti dirvožemio mėginiuose esantį ferihidritą į 

hematitą (Schwertmann & Cornell, 2008). Kambario temperatūroje su-

sidarę Fe oksidų sluoksniai yra tik kelių angstremų storio. Esant žemai 

temperatūrai ferihidrito transformacija gali trukti ilgą laiko tarpą, tačiau 

esant aukštai temperatūrai susidaro daug storesnis kristalinių Fe oksidų 

sluoksnis (Schwertmann & Cornell, 2008); 

b) Vandeninga terpė yra svarbi cheminėms reakcijoms dirvožemiuose vyk-

ti. Dėl to dirbtinai užteršti smėlingi dirvožemio mėginiai buvo nuolat 

drėkinami (1 kartą per savaitę) 12 mėn. iki 19 % dirvožemio masės (ar-

ba iki 90 % dirvožemio vandens sulaikymo gebos). Po šio periodo SM 

stabilumas buvo tiriamas naudojant prieš tai aprašytas ekstrakcijos pro-

cedūras.  

Užterštų metalų rūdomis dirvožemio mėginių prieš ir po terminio sendinimo 

rentgeno spindulių difrakcijos analizė buvo atlikta naudojant Rigaku MiniFlex II 

difraktometrą. Prieš analizę dirvožemio dalelės buvo nusijotos per 100 µm sietą. 

Analizė buvo atlikta naudojant 2θ kampą nuo 15° iki 60° esant 0,01° kampo 

žingsniui. Integravimo laikas siekė 1 s. Rentgeno spindulių šaltinis: vario anodas 

(λ = 1,5406 Å). 

SM imobilizavimo panaudojant Fe (0) nanodaleles efektyvumas buvo aps-

kaičiuotas pagal sunkiųjų metalų išplovimo iš dirvožemio mėginių prieš ir po 

Fe (0) nanodalelių panaudojimo rezultatus. Sunkiųjų metalų koncentracijos  

eliuatuose nustatytos taikant atominės absorbcijos spektrinės analizės metodą, 

naudojant spektrometrą Buck Scientific 210 VGP remiantis standartizuotomis 

metodikomis (ISO 15586:2003). Sunkieji metalai buvo analizuojami naudojant 

arba liepsnos atominės absorbcijos spektrofotometrą, arba grafito krosnies ato-

minės absorbcijos spektrofotometrą, priklausomai nuo metalų koncentracijos 

tirpale. Taip pat po imobilizavimo tyrimų buvo nustatytas dirvožemio mėginių 

pH siekiant įvertinti Fe (0) nanodalelių įtaką dirvožemio reakcijai. 

2.4. Sunkiųjų metalų cheminių formų pasiskirstymo 
dirvožemiuose modeliavimo metodika 

Dirvožemio remediacijos procesų mechanizmai buvo nagrinėjami naudojant  

Visual MINTEQ programą, modeliuojant reakcijas tarp Fe (0) nanodalelių (ku-
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rios dirvožemyje transformuojamos į reaktyvius Fe oksidus) ir sunkiųjų metalų. 

Sunkiųjų metalų cheminių formų pasiskirstymo modeliavimas dirvožemiuose 

buvo atliekamas naudojant trijų plokštumų CD-MUSIC paviršiaus kompleksų 

susidarymo modelį.  

Pasirinkta dirvožemio tirpalo temperatūra – 24 °C, o ištirpusių cheminių 

medžiagų koncentracijos įvedamos mg/l. Naudojant „Component name“ meniu 

sąrašą buvo pasirinkti dirvožemyje esantys komponentai. Siekiant suteikti mode-

liuojamiems dirvožemių tirpalams joninę jėgą, į tirpalus buvo įvedami Na+ ir 

NO3
−  jonai, kurių koncentracijos siekė 0,01 mol/l. 2.5 lentelėje pateikiamos nau-

dojamos reakcijų tarp amorfinių Fe oksidų ir Na+ bei NO3
− jonų pusiausvyrų 

konstantos. 

2.5 lentelė. Reakcijų tarp geležies oksidų ir NaNO3 pusiausvyros konstantos, 

naudojamos modeliavimui (Gustafsson, 2011) 

Table 2.5. Equilibrium constants of reactions between iron oxides and NaNO3 that were 

used in the modeling (Gustafsson, 2011) 

Cheminiai 

junginiai sis-

temoje 

Stechiometriniai  

komponentai 

Stechio-

metriniai  

koefi-

cientai 

Krūvio pokytis 

atitinkamai o, b ir 

d plokštumose 

(z0, z1, z2) 

Pusiausvyros 

konstanta, 

log K 

≡FeOHNa½+ ≡FeOH½-; Na+ 1; 1 (0; 1; 0) –0,6 

≡Fe3ONa½+ ≡Fe3O½-; Na+ 1; 1 (0; 1; 0) –0,6 

≡FeOH2NO3
½- ≡FeOH½-; H+; NO3

- 1; 1; 1 (1; -1; 0) 7,42 

≡Fe3OHNO3
½- ≡Fe3O½-; H+; NO3

- 1; 1; 1 (1; -1; 0) 7,42 

 

Cd, Cu, Pb, Ni imobilizavimas dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemy-

je buvo modeliuojamas įvedus šiuos duomenis: 

– geochemiškai aktyvias Cd, Cu, Pb ir Ni koncentracijas dirvožemyje, ku-

rios buvo nustatytos eksperimentiškai, sudėjus nuosekliosios ekstrakcijos pro-

cedūros pirmuosius 4 etapus; 

– amorfinių Fe oksidų koncentraciją, gautą ekstrahuojant dirvožemį amonio 

oksalato tirpalu; 

– kristalinių Fe oksidų koncentraciją, gautą ekstrahuojant dirvožemį amonio 

oksalato bei hidroksilamino hidrochlorido tirpalais. 

Įvestos komponentų koncentracijos, modeliuojant SM cheminių formų pa-

siskirstymą dirbtinai užterštame dirvožemyje, pateikiamos 2.6 lentelėje. 
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2.6 lentelė. Modeliavimo duomenys dirbtinai užterštam smėlingam dirvožemiui 

Table 2.6. Modeling data for artificially contaminated sandy soil 

Fe (0) 

kiekis, 

% 

pH Cd, 

mg/l 

Cu, 

mg/l 

Ni, 

mg/l 

Pb, 

mg/l 

Amorfiniai 

Fe oksidai, 

mg/l 

Kristaliniai 

Fe oksidai, 

mg/l 

0 

7,48 (Cd); 

8,52 (Cu); 

8,51 (Ni); 

8,62 (Pb) 

5,13 5,29 4,71 5,27 

14,6 (Cd); 

11,9 (Cu); 

12,3 (Ni); 

13,7 (Pb) 

101 (Cd); 

97,4 (Cu); 

93,2 (Ni); 

102 (Pb) 

0,35  

8,62 (Cd); 

8,66 (Cu); 

8,84 (Ni); 

8,79 (Pb) 

5,06 5,25 4,55 5,33 

162 (Cd); 

154 (Cu); 

155 (Ni); 

160 (Pb) 

41,7 (Cd); 

43,4 (Cu); 

51,0 (Ni); 

34,9 (Pb) 

0,70  

9,00 (Cd) 

8,99 (Cu); 

9,22 (Ni); 

8,90 (Pb) 

5,01 5,31 4,54 5,09 

251 (Cd); 

245 (Cu); 

245 (Ni); 

243 (Pb) 

38,8 (Cd); 

37,6 (Cu); 

29,8 (Ni); 

31,5 (Pb) 

1,05  

9,20 (Cd); 

9,15 (Cu); 

9,43 (Ni); 

8,94 (Pb) 

4,82 5,23 4,45 4,71 

358 (Cd); 

369 (Cu); 

359 (Ni); 

368 (Pb) 

35,6 (Cd); 

34,0 (Cu); 

37,2 (Ni); 

30,3 (Pb) 

 

Cd, Cu, Pb, Ni imobilizavimas dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemy-

je, turinčiame 10 % OM, taip pat buvo modeliuojamas įvedant geochemiškai 

aktyvias SM koncentracijas.  

Modeliuojant SM cheminių formų pasiskirstymą dirvožemiuose, turinčiuose 

OM, daroma prielaida, kad aktyvi OM koncentracija (galinti prisijungti metalus) 

sudaro 50 % bendro OM kiekio dirvožemyje. Ši dalis pasirinkta remiantis atliktų 

ankstesnių tyrimų rezultatais dirvožemiuose (Gustafsson & Van Schaik, 2003). 

Daroma prielaida, kad aktyvią OM dalį sudaro 50 % huminių rūgščių ir 50 % 

fulvo rūgščių. Į modelį įvedamas santykis tarp aktyvios ištirpusios OM ir ištirpu-

sios organinės anglies yra 2. Įvedamos komponentų koncentracijos modeliuojant 

SM cheminių formų pasiskirstymą dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemy-

je, turinčiame 10 % OM, pateikiamos 2.7 lentelėje. Taip pat šiam dirvožemiui 

įvedamas OM kiekis yra 1,37 mg/l.  
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2.7 lentelė. Modeliavimo dirbtinai užterštam smėlingam dirvožemiui, turinčiam 10 % 

organinės medžiagos, duomenys 

Table 2.7. Modeling data for artificially contaminated sandy soil, which has 10% of 

organic matter 

Fe (0) 

kie-

kis, 

% 

pH Cd, 

mg/l 

Cu, 

mg/l 

Ni, 

mg/l 

Pb, 

mg/l 

Amorfiniai 

Fe oksidai, 

mg/l 

Kristaliniai 

Fe oksidai, 

mg/l 

0 

5,61 (Cd); 

5,36 (Cu); 

5,60 (Ni); 

5,49 (Pb) 

5,01 5,01 4,41 5,07 

10,6 (Cd); 

9,9 (Cu); 

10,0 (Ni); 

11,5 (Pb) 

107,8 (Cd); 

109,4 (Cu); 

105,2 (Ni); 

108,7 (Pb) 

0,35  

6,09 (Cd); 

6,05 (Cu); 

6,12 (Ni); 

5,94 (Pb) 

4,97 5,14 4,19 5,11 

182 (Cd); 

184 (Cu); 

183 (Ni); 

190 (Pb) 

51,4 (Cd); 

52,7 (Cu); 

58,7 (Ni); 

44,8 (Pb) 

0,70  

6,17 (Cd) 

6,26 (Cu); 

6,31 (Ni); 

6,12 (Pb) 

4,51 5,11 4,14 4,85 

270 (Cd); 

285 (Cu); 

293 (Ni); 

288 (Pb) 

41,8 (Cd); 

40,0 (Cu); 

35,4 (Ni); 

42,0 (Pb) 

1,05  

6,21 (Cd); 

6,33 (Cu); 

6,35 (Ni); 

6,17 (Pb) 

4,02 5,13 4,00 4,72 

498 (Cd); 

469 (Cu); 

409 (Ni); 

428 (Pb) 

30,6 (Cd); 

35,3 (Cu); 

32,0 (Ni); 

40,3 (Pb) 

 

As, Cu, Pb ir Zn imobilizavimas pramoninės kilmės teršalais užterštuose 

dirvožemiuose buvo modeliuojamas įvedus šiuos duomenis: 

– geochemiškai aktyvias As, Cu, Pb ir Zn koncentracijas, kurios buvo nusta-

tytos eksperimentiškai, sudedant nuosekliosios ekstrakcijos procedūros pirmus 

4 etapus; 

– amorfinių Fe oksidų koncentraciją, gautą ekstrahuojant dirvožemį amonio 

oksalato tirpalu; 

– kristalinių Fe oksidų koncentraciją, gautą ekstrahuojant dirvožemį amonio 

oksalato bei hidroksilamino hidrochlorido tirpalais. 

Įvestos komponentų koncentracijos modeliuojant SM cheminių formų pa-

siskirstymą dirvožemiuose, užterštuose dėl pramoninės veiklos, pateikiamos 

2.8 lentelėje. 
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2.8 lentelė. Modeliavimo duomenys dirvožemiams, užterštiems pramoninės kilmės 

teršalais 

Table 2.8. Modeling data for soils contaminated with industrial pollutants 

Dirvožemis pH As, 

mg/l 

Cu, 

mg/l 

Pb, 

mg/l 

Zn, 

mg/l 

Amorfi-

niai Fe 

oksidai, 

mg/l 

Kristaliniai 

Fe oksidai, 

mg/l 

Užterštas 

metalų rūdomis 

(kontrolinis) 

3,77 8,73 14,94 26,9 – 177 554 

Užterštas me-

talų rūdomis su 

Fe (0) nanoda-

lelėmis 

4,71 9,96 10,98 34,6 – 733 280 

Užterštas me-

dienos impreg-

nantais (kontro-

linis) 

5,25 159,0 27,9 – 32,6 63,2 116 

Užterštas me-

dienos impreg-

nantais su 

panaudotomis 

Fe (0) nanoda-

lelėmis 

6,83 156,0 28,3 – 33,2 625 86 

 

Medienos impregnantais užterštam dirvožemiui įvestas OM kiekis yra 

0,68 mg/l. Sudaromi modeliai apima As, Cu, Pb ir Zn cheminių formų pasiskirs-

tymą dirvožemiuose (tirpale, sorbcija / desorbcija į Fe (0) nanodaleles, sorbciją į 

neištirpusią OM ir mineralų nusėdimą / ištirpimą).  

Įvedus parametrus į programą atliekamas modeliavimas. Gauti rezultatai 

perkeliami į Excel programą („Print to Excel“), kurioje pagal gautus modeliavi-

mo rezultatus sudaromi sunkiųjų metalų cheminių formų pasiskirstymo grafikai. 

2.5. Statistinio duomenų apdorojimo metodika 

Rezultatų vidurkiai ir jų standartiniai nuokrypiai buvo apskaičiuojami naudojan-

tis Microsoft Excel programa.  

Vienfaktorė dispersinė analizė (ANOVA) taikoma nustatant, ar skirtumai 

tarp daugiau nei dviejų rezultatų vidutinių verčių yra reikšmingi (taikyta dirbti-
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nai užterštiems dirvožemiams, kuriuose naudojamas skirtingas Fe (0) nanodale-

lių kiekis ir kontroliniai bandiniai). 

Dviejų imčių t-kriterijus (p < 0,05) buvo taikytas siekiant nustatyti, ar skir-

tumai tarp rezultatų vidutinių verčių yra statistiškai reikšmingi (taikyta pramoni-

nių teritorijų dirvožemiams, kuriuose naudojama viena Fe (0) nanodalelių kon-

centracija ir kontroliniai bandiniai).  

2.6. Antrojo skyriaus išvados 

1. Siekiant įvertinti sunkiųjų metalų imobilizavimo nulinio valentingu-

mo geležies nanodalelėmis efektyvumą tyrimai atliekami dirbtinai ir 

buvusių pramonės įmonių (medienos impregnavimo ir vario kalnaka-

sybos) užterštuose dirvožemiuose. Siekiant įvertinti dirvožemio sa-

vybių įtaką sunkiųjų metalų imobilizavimo nulinio valentingumo ge-

ležies nanodalelėmis efektyvumui, tiriamos šios dirvožemių savy-

bės – pH, organinės medžiagos kiekis, įvairių metalų koncentracija. 

2. Siekiant nustatyti dirvožemio tirpale mobilią ir augalams prieinamą 

sunkiųjų metalų dalį atliekama ekstrakcija, naudojant 0,01 M CaCl2 

tirpalą. Taip pat atliekamas daugiapakopis išsiplovimo pagal modifi-

kuotą Tessier procedūrą tyrimas, kuriame metalų mainų formos dalis 

dirvožemyje nustatoma naudojant 1 M amonio acetato tirpalą ir pa-

pildomai įvertinamas sunkiųjų metalų prisijungimas prie amorfinių 

geležies oksidų.  

3. Sunkiųjų metalų ilgalaikiam stabilumui įvertinti, pasirinkta sendinti 

nulinio valentingumo geležies nanodaleles 2 dirvožemiuose – dirbti-

nai užterštame smėlingame dirvožemyje ir metalų rūdomis užteršta-

me dirvožemyje. Šie dirvožemiai turi labai mažą (iki 2 %) organinės 

medžiagos kiekį, todėl dirvožemio pokyčiai po sendinimo yra mini-

malūs. 

4. Sunkiųjų metalų imobilizavimo modeliavimui atlikti pasirinkta suda-

ryti geocheminį modelį naudojant Visual MINTEQ programą. Buvo 

pasirinktas naudoti CD-MUSIC modelis, nes jame gali būti naudo-

jamos skirtingos paviršiaus funkcinės grupės.  
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3 
Sunkiųjų metalų imobilizavimo 

dirvožemiuose teorinių ir 
eksperimentinių tyrimų rezultatai ir jų 

analizė  

Skyriuje pateikiamia ir analizuojama teoriškai ir eksperimentiškai gauta Fe (0) 

nanodalelių įtaka sunkiųjų metalų mobilumui ir jų cheminių formų pasiskirsty-

mui dirvožemiuose. Natūraliai užterštuose dirvožemiuose yra lyginami gauti 

imobilizavimo rezultatai taikant Fe (0) mikro- bei nanodaleles. Atlikus Fe (0) 

mikro- bei nanodalelių sendinimo tyrimus smėlinguose dirvožemiuose, palygi-

namas ir įvertinamas gautas sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemiuose sta-

bilumas. Sunkiųjų metalų imobilizavimas analizuojamas atsižvelgiant į atliktas 

dvi skirtingas ekstrakcijos procedūras, kurios naudotos nustatant augalams priei-

namą sunkiųjų metalų dalį dirvožemyje (CaCl2 ekstrakcija) ir metalų cheminių 

formų pasiskirstymą dirvožemyje (pakopinė ekstrakcija).  

Skyriaus tematika paskelbti trys autoriaus moksliniai straipsniai žurnaluose 

su citavimo indeksu (Vasarevičius et al., 2019; Danila et al., 2020; Vasarevičius 

et al., 2020), du – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conferen-

ce Proceedings leidiniuose (Danila et al., 2018; Danila and Vasarevičius, 2017), 

vienas – recenzuojamame mokslo žurnale, referuojamame kitose duomenų bazė-
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se (Danila ir Vasarevičius, 2017), gautas Lietuvos Respublikos patentas (Vasa-

revičius ir Danila, 2019). 

3.1. Sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemiuose 
teorinių tyrimų rezultatai ir jų analizė 

Teorinių tyrimų tikslas – teoriškai nustatyti ir palyginti pavienių SM (As, Cd, 

Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) ir jų mišinių (Cd+Cu+Ni+Pb, As+Cu+Zn, As+Cu+Pb) imo-

bilizaciją Fe (0) nanodalelėmis. SM bei jų mišiniai pasirinkti, atsižvelgus į nau-

dojamų dirvožemių užterštumą minėtais metalais. SM imobilizacija teoriškai 

buvo nustatoma esant pH intervalui 4–11, esant pradinei ištirpusių SM koncent-

racijai tirpale po 200 mg/l ir į sistemą įterpiamam Fe nanodalelių kiekiui – 

1000 mg/l. SM koncentracija pasirinkta panaši į SM koncentraciją dirbtinai už-

terštuose dirvožemiuose. Fe (0) nanodalelių koncentracija pasirinkta atsižvel-

giant į reakcijos lygčių tarp Fe oksidų ir SM stechiometrinius koeficientus. Pate-

kusios į aplinką Fe (0) nanodalelės virsta į reaktyvius Fe (III) hidroksidus ir gali 

efektyviai sorbuoti tiek metalų katijonus, tiek anijonus (Kumpiene et al., 2008). 

Fe (0) paviršiaus hidroksidai, priklausomai nuo tirpalo pH, gali būti įkrauti tiek 

teigiamai, tiek neigiamai.  

 

 

3.1 pav. As imobilizacijos priklausomybė nuo pH 

Fig. 3.1. Dependence of As immobilization on pH 

3.1 paveiksle pateikta teoriškai gauta As imobilizacijos priklausomybė nuo 

tirpalo pH. Kaip matyti iš 3.1 paveikslo, As imobilizacija Fe nanodalelėmis  
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priklausė nuo tirpalo pH: esant pH vertėms nuo 4 iki 5, As imobilizacija buvo 

maksimali ir siekė 100 %, tuo tarpu esant tirpalo pH nuo 5,5 iki 11 As imobili-

zacija mažėjo nuo 98,6 % iki 8,1 %. Yra autorių (Pierce and Moore, 1982), kurie 

eksperimentiškai tirdami As (V) sorbciją ferihidritu taip pat nustatė, kad di-

džiausia šio elemento sorbcija buvo esant pH = 4. As sorbcija yra geresnė esant 

rūgščiai terpei, nes As tirpaluose yra anijoninės formos (t. y. 𝐴𝑠𝑂4
3−). Fe oksidai 

/ hidroksidai esant rūgščiam tirpalo pH įgauna teigiamą krūvį ir gerai sorbuoja 

neigiamą krūvį turinčius junginius. 

3.2 paveiksle pateikta teoriškai gauta Cd jonų imobilizacijos panaudojant 

Fe (0) nanodaleles priklausomybė nuo tirpalo pH.   

 

 

3.2 pav. Cd imobilizacijos priklausomybė nuo pH 

Fig. 3.2. Dependence of Cd immobilization on pH 

Kaip matyti iš paveikslo, Cd imobilizacija didėjo didėjant tirpalo pH: esant 

tirpalo pH vertėms nuo 4 iki 5, Cd imobilizacija buvo mažesnė nei 1 %, tačiau 

padidėjus tirpalo pH iki 9,5 Cd imobilizacija siekė 100 % ir toliau išliko tokia 

pati didinant tirpalo pH iki 11. Esant pH ≥ 8,0 Cd imobilizacija pradeda vykti ne 

tik dėl sorbcijos Fe (0) nanodalelėmis, bet ir dėl nusėdimo susidarant Cd hidrok-

sidams, tokiems kaip CdOH+, Cd2(OH)3+, Cd(OH)2
0, Cd(OH)3

− ir Cd(OH)4
2− 

(Boparai et al., 2013).    

3.3 paveiksle pateikta teoriškai gauta Cr imobilizacijos panaudojant Fe (0) 

nanodaleles priklausomybė nuo tirpalo pH. Kaip matyti iš paveikslo, Cr imobili-

zacija mažėjo didėjant tirpalo pH. Esant pH = 3, Cr imobilizacija buvo didžiau-

sia ir siekė 48,4 %. Toliau didėjant tirpalo pH, Cr imobilizacija mažėjo. Kaip ir 

As atveju, Cr imobilizacija yra geresnė esant rūgščiai terpei, nes Cr tirpaluose 

yra anijoninės formos (t. y. CrO4
2−).  
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3.3 pav. Cr imobilizacijos priklausomybė nuo pH 

Fig. 3.3. Dependence of Cr immobilization on pH 

3.4 paveikslas rodo Cu imobilizacijos priklausomybę nuo tirpalo pH. Kaip 

matyti iš paveikslo, esant pH = 4, Cu imobilizacija buvo mažiausia ir siekė 2 %. 

Didėjant tirpalo pH, Cu imobilizacija Fe (0) nanodalelėmis taip pat didėjo ir sie-

kė 99,4 %, kai tirpalo pH siekė 10. Esant pH ≥ 8,0 Cu imobilizacija pradeda 

vykti ne tik dėl sorbcijos Fe (0) nanodalelėmis, bet ir dėl nusėdimo susidarant 

Cu hidroksidams, tokiems kaip CuOH+, Cu2(OH)2
2+, Cu3(OH)4

2+, Cu(OH)2
0, 

Cu(OH)3
− ir Cu(OH)4

2−.    

 

 

3.4 pav. Cu imobilizacijos priklausomybė nuo pH 

Fig. 3.4. Dependence of Cu immobilization on pH 
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3.5 paveikslas rodo Ni imobilizacijos priklausomybę nuo tirpalo pH. Ma-

žiausia Ni sorbcija gauta esant pH = 4 ir siekė 0,02 %. Didėjant tirpalo pH iki 

11, Ni imobilizacija didėjo iki 95,8 %. Esant pH ≥ 8,5, Ni imobilizacija pradeda 

vykti ne tik dėl sorbcijos Fe (0) nanodalelėmis, bet ir dėl nusėdimo susidarant Ni 

hidroksidams, tokiems kaip NiOH+, Ni(OH)2
0 ir Ni(OH)3

−.    

 

 

3.5 pav. Ni imobilizacijos priklausomybė nuo pH 

Fig. 3.5. Dependence of Ni immobilization on pH 

3.6 paveikslas rodo Pb imobilizacijos priklausomybę nuo tirpalo pH. Didė-

jant tirpalo pH nuo 4 iki 11, Pb imobilizacija didėjo nuo 11 iki 100 %. Esant 

pH ≥ 7,0, Pb imobilizacija pradeda vykti ir dėl nusėdimo susidarant Pb hidroksi-

dams, tokiems kaip PbOH+, Pb2(OH)3+, Pb(OH)2
0, Pb(OH)3

−, Pb3(OH)4
2+ ir 

Pb4(OH)4
4+ (Escudero-García et al., 2013).        

 

 

3.6 pav. Pb imobilizacijos priklausomybė nuo pH 

Fig. 3.6. Dependence of Pb immobilization on pH 
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3.7 paveikslas rodo Zn imobilizacijos priklausomybę nuo tirpalo pH. Ma-

žiausia Zn sorbcija buvo esant pH = 4 ir siekė 0,04 %, o didėjant tirpalo pH iki 

11, siekė 95,1 %. Esant pH ≥ 8,0, Zn imobilizacija pradeda vykti ne tik dėl sor-

bcijos Fe (0) nanodalelėmis, bet ir dėl nusėdimo susidarant Zn hidroksidams, 

tokiems kaip ZnOH+, Zn2OH3+, Zn(OH)2
0, Zn(OH)3

− ir Zn(OH)4
2−.   

 

3.7 pav. Zn imobilizacijos priklausomybė nuo pH 

Fig. 3.7. Dependence of Zn immobilization on pH 

3.8 paveikslas rodo sunkiųjų metalų mišinio (As, Cr, Cu ir Zn) imobiliza-

vimo Fe (0) nanodalelėmis priklausomybę nuo tirpalo pH.  

 

3.8 pav. As+Cr+Cu+Zn imobilizacijos priklausomybė nuo pH 

Fig. 3.8. Dependence of As+Cr+Cu+Zn immobilization on pH 
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Mažiausia vidutinė imobilizacija, gauta Cr – apie 3,6 %. Esant tirpalo pH 

nuo 4 iki 8,5, Zn sorbcija didėjo nuo 0,05 % iki 41,8 %, o toliau didėjant tirpalo 

pH iki 11, Zn sorbcija sumažėjo iki 22,2 %. Zn yra gana mobilus elementas ir 

lengvai nukonkuruojamas kitų metalų jonų dėl sorbcijos vietų (Cao et al., 2004). 

Taip pat kitų autorių darbuose (Gräfe et al., 2004) pastebėta, kad As anijonų bu-

vimas tirpale padidina Zn sorbciją Fe oksidais. 

3.9 paveikslas rodo sunkiųjų metalų mišinio (As+Cu+Pb) imobilizacijos 

priklausomybę esant pH vertėms nuo 4 iki 11. Didžiausia imobilizacija esant pH 

vertėms iki 5,5 gauta As, o esant pH vertėms nuo 5,5 iki 11 – Cu. 

 

3.9 pav. As+Cu+Pb imobilizacijos priklausomybė nuo pH 

Fig. 3.9. Dependence of As+Cu+Pb immobilization on pH 

Kaip matyti iš teoriškai atliktų tyrimų, SM imobilizavimo Fe (0) nanodale-

lėmis efektyvumas priklausė nuo tirpalo pH. Apskritai sunkiųjų metalų katijonų 

(Cu2+, Cd2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+) sorbcija didėjo didėjant tirpalo pH. Tai galima 

paiškinti tuo, kad a) tirpale susidaro mažai tirpūs metalų hidroksidai, b) Fe oksi-

dai šarminėje terpėje įgauna neigiamą krūvį ir prisitraukia sunkiųjų metalų kati-

jonus. Taip pat teoriškai buvo gauta, kad SM sorbcija mišiniuose dėl konkuruo-

jančių jonų gali labai sumažėti.  

Lyginant pavienių elementų vidutinę sorbciją Fe nanodalelėmis esant tirpalo 

pH nuo 4 iki 11, didžiausios sorbcijos buvo gautos Pb (84,4 %), Cu (73,6 %) ir 

As (65,4 %), o mažiausios – Cd (57,2 %), Zn (57,0 %) ir Ni (52,5 %), Cr 

(21,4 %). Viena iš priežasčių, dėl ko teoriškai gauta Ni imobilizacija buvo ma-

žiausia, gali būti ta, kad Ni, palyginti su kitų metalų katijonais, turi mažiausiai 

hidrolizės reakcijų produktų (3 skirtingi), kurie nusėda didėjant tirpalo pH. Cu ir 

Pb turi po 6 skirtingus hidrolizės reakcijų produktus, o Cd ir Zn – po 5. Lyginant 
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elementų imobilizaciją esant pH nuo 4 iki 7 (dažnai užteršti dirvožemiai tampa 

rūgštūs), didžiausia vidutinė sorbcija buvo gauta As (95,9 %), o lyginant ele-

mentų sorbciją esant neutralioms sąlygoms, kurios dažnai vyrauja dirvožemiuo-

se (kai pH yra nuo 6 iki 8), didžiausia sorbcija buvo gauta Pb (98,3 %), Cu 

(84,4 %) ir As (82,6 %). Atsižvelgiant į Fe (0) nanodalelių ir sunkiųjų metalų 

reakcijų pusiausvyros konstantų vertes (2.2 lentelė), matyti, kad didžiausios pu-

siausvyros konstantų vertės yra Fe nanodalelių ir As reakcijų produktų. Dėl šios 

priežasties As sorbcija Fe (0) nanodalelėmis yra palankiausia. Tačiau, kaip ma-

tyti iš teoriškai gautų rezultatų, nusėdimo procesas, didėjant tirpalo pH (kai susi-

daro sunkiųjų metalų hidroksidai), sunkiųjų metalų imobilizacijai taip pat turi 

reikšmingos įtakos.    

3.2. Sunkiųjų metalų imobilizavimas dirbtinai 
užterštame smėlingame dirvožemyje  

Dirvožemio pH yra vienas iš parametrų, nusakančių sunkiųjų metalų mobilumą. 

Fe (0) nanodalelių suspensijos pH vertė siekė 11,5. Dirvožemio pH (naudojant 

1 M KCl) buvo nustatytas užteršus dirvožemį sunkiųjų metalų jonais ir po Fe (0) 

nanodalelių panaudojimo.  

3.1 lentelėje pateikiama dirbtinai užterštų smėlingo dirvožemio mėginių pH 

priklausomybė nuo panaudoto Fe (0) nanodalelių kiekio. 

3.1 lentelė. Dirbtinai užteršto smėlingo dirvožemio pH priklausomybė nuo panaudoto 

Fe (0) nanodalelių kiekio 

Table 3.1. The pH dependence of the artificially contaminated sandy soil on the amount 

of used Fe(0) nanoparticles 

Fe (0) kiekis dirvožemyje, % Cd2+ Cu2+ Ni2+ Pb2+ 

0  7,48 8,52 8,55 8,62 

0,35  8,62 8,66 8,84 8,79 

0,70  9,00 8,99 9,22 8,90 

1,05  9,20 9,15 9,43 8,94 

 

Fe (0) nanodalelių panaudojimas dirbtinai užteršto smėlingo dirvožemio 

mėginiuose padidino jų pH. Kaip matyti iš 3.1 lentelės, didinant Fe (0) nanoda-

lelių kiekį, dirvožemio pH didėjo visuose dirvožemio bandiniuose, užterštuose 

skirtingais sunkiaisiais metalais.  
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Atlikus SM ekstrakciją dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemyje nau-

dojant CaCl2, gauta SM mobilumo tvarka atitiko nurodamą mobilumo tvarką 

mokslinėje literatūroje, t. y. Cd > Ni > Pb ≈ Cu (Kim et al., 2015). Ekstrakcijai 

naudoto 0,01 M CaCl2 tirpalo joninė jėga yra panaši į daugelio dirvožemio tir-

palų joninę jėgą (Houba et al., 2000). Gautas Cd, Ni, Pb, Cu mobilumas naudo-

jant šį tirpalą atitinkamai siekė 23,3 %, 3,4 %, 0,44%, 0,16 %.   

3.2 lentelė rodo Fe (0) nanodalelių įtaką Cd, Cu, Ni ir Pb mobilumui dirvo-

žemyje.  

3.2 lentelė. Sunkiųjų metalų išsiplovimas (mg/kg) iš dirbtinai užteršto smėlingo 

dirvožemio naudojant CaCl2 

Table 3.2. Leaching of heavy metals (mg/kg) using CaCl2 from the artificially 

contaminated sandy soil  

Fe (0) nanodalelių 

kiekis dirvožemyje, % 

Cd2+ Cu2+ Ni2+ Pb2+ 

0  46,7 ± 5,1 0,31 ± 0,08  7,4 ± 0,07 0,88 ± 0,12 

0,35  8,0 ± 1,2  0,18 ± 0,02 1,9 ± 0,04 0,46 ± 0,07 

0,70  3,4 ± 0,8 0,14 ± 0,03 1,6 ± 0,11 0,42 ±0,05 

1,05  1,5 ± 0,04 0,12 ± 0,02 1,5 ± 0,4 0,32 ± 0,06 

 

Atlikti tyrimai parodė, kad Fe (0) nanodalelės efektyviai sumažino lengvai 

tirpią ir augalams prieinamą SM formą dirbtinai užterštame smėlingame dirvo-

žemyje. Kiek tirpesni ir judresni sunkieji metalai (Cd ir Ni) dirvožemyje buvo 

efektyviau imobilizuojami nei ne tokie judrūs metalai (Cu ir Pb). Fe (0) nanoda-

lelės sumažino Cd, Ni, Pb, Cu išsiplovimą atitinkamai 83–97 %, 74–80 %,  

48–64 %, 42–61 %. Yra žinomi ir kiti autoriai (Vítková et al., 2018), kurie, nau-

dodami CaCl2 tirpalą, taip pat nustatė reikšmingą Cd ir Pb prieinamumo auga-

lams sumažėjimą po Fe (0) nanodalelių panaudojimo dirvožemiuose, užterštuose 

dėl mineralų kasybos darbų.   

3.10 paveikslas rodo Cd, Cu, Ni ir Pb cheminių formų pasiskirstymą dirbti-

nai užterštuose smėlingo dirvožemio mėginiuose po Fe (0) nanodalelių panaudo-

jimo. Fe (0) nanodalelės pakeitė analizuotų SM cheminių formų pasiskirstymą 

dirvožemiuose, išskyrus metalų formą, prisjungusią prie OM, kur buvo aptikti 

tik nedideli sunkiųjų metalų kiekiai.  
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3.10 pav. Sunkiųjų metalų cheminių formų pasiskirstymas smėlingame 

dirvožemyje, dirbtinai užterštame: a) Cd; b) Cu; c) Ni; d) Pb. Cheminės 

formos: I: mainų; II: prisijungę prie amorfinių Fe (III) oksihidroksidų; 

III: prisijungę prie kristalinių Fe oksidų; IV: oksiduojama; V: likutinė dalis 

Fig. 3.10. The distribution of heavy metals in soil artificially contaminated 

with: a) Cd; b) Cu; c) Ni; d) Pb. Chemical fractions: I: exchangeable;  

II: bound to poorly crystalline Fe(III) oxyhydroxides, III: bound to 

crystalline Fe oxides; IV: oxidisable; V: residual  

Kaip matyti iš 3.10 paveikslo, panaudojus 0,35–1,05 % Fe (0) nanodalelių 

dirvožemio mėginiuose, kurie buvo užteršti Cd, šio SM kiekis mainų forma su-

mažėjo nuo 88 % iki 78 %. Cd kiekis likutine forma padidėjo nuo 5,1 % iki 

11 %.  
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Nanodalelių panaudojimas nežymiai (tačiau statistiškai reikšmingai) padidi-

no Cd kiekį, prisijungusį prie amorfinių Fe (III) oksihidroksidų, nuo 4,1 % iki 

7,5 % ir padidino Cd kiekį, prisijungusį prie kristalinių Fe-Mn oksidų, nuo 2,4 % 

iki 3,6 %. Yra žinoma, kad ir kiti autoriai (Fajardo et al., 2020), naudodami tas 

pačias nanodaleles dirbtinai užterštame dirvožemyje, taip pat negavo reikšmin-

gos Cd imobilizacijos. 

Fe (0) nanodalės sumažino Cu kiekį, esantį mainų forma, nuo 84 % iki 48 % 

ir padidino šio metalo prisijungimą prie Fe (III) oksihidroksidų nuo 8,4 % iki 

48 %. Tuo tarpu jokių statistiškai reikšmingų Cu prisijungimų prie kristalinių 

Fe-Mn oksidų pokyčių nebuvo gauta. Likutine forma gautas nedidelis Cu kiekio 

padidėjimas – nuo 1,8 % iki 2,6 %. 

Lyginant su kitais SM, Ni kiekis, esantis mainų forma, buvo mažiausias. 

Panaudojus 0–1,05 % Fe (0) nanodalelių bandiniuose, užterštuose Ni, šio metalo 

kiekis mainų forma sumažėjo nuo 35 % iki 20 %. Fe nanodalelių panaudojimas 

statistiškai reikšmingai padidino Ni kiekį, prisijungusį prie Fe (III) oksihidrok-

sidų, nuo 23 % iki 44 %. Ni kiekis, prisijungęs prie Fe-Mn oksidų, sumažėjo nuo 

30 % iki 18 %. Ni, prisijungusio prie Fe-Mn oksidų, sumažėjimą galima paaiš-

kinti tuo, kad panaudojus nanodaleles nemaža dalis kristalinių Fe oksidų trans-

formavosi į reaktyvias Fe formas. 

Lyginant su kitais SM, mainų forma, esanti Pb dalis kontroliniuose dirvo-

žemio mėginiuose, buvo didžiausia (96,1 %). Nanodalelių panaudojimas reikš-

mingai sumažino Pb kiekį mainų forma nuo 96 % iki 61 %. Po nanodalelių pa-

naudojimo Pb prisijungimas padidėjo tiek prie amorfinių, tiek prie kristalinių Fe 

oksidų atitinkamai nuo 0,29 % iki 13% ir nuo 1,2 % iki 13 %. 

Didinant Fe (0) nanodalelių kiekį dirvožemyje, SM išsiplovimas mažėjo. 

Fe (0) nanodalelės SM sorbuoja, nusodina, redukuoja, dėl to jie iš dirvožemio 

tirpalo yra pašalinami. Lyginant skirtingus SM ekstrakcijos metodus, kurie pa-

rodo SM dalį, esančią mainų forma, didesnis SM išsiplovimas ir mažesnis imo-

bilizavimo efektyvumas gautas naudojant 1 M NH4OAc tirpalą. Dirvožemiuose 

mainų forma esantys metalų jonai išlaikomi silpna elektrostatine sąveika, kuri 

priklauso nuo pH vertės. Ekstrakcija, naudojant 1 M NH4OAc tirpalą, kai  

pH = 4,5, galėjo sumažinti teigiamai įkrautų dirvožemio sorbentų paviršių kiekį. 

Taip pat acetato jonai gali suformuoti kompleksus su Fe oksihidroksidais (Meyer 

& Arp, 1994) ir taip padidinti sorbuotų SM išsiplovimą. 

Lyginant Cd, Cu, Ni ir Pb imobilizavimą dirbtinai užterštame smėlingame 

dirvožemyje, didžiausias imobilizavimo efektyvumas buvo gautas Cu, nes šio 

metalo dalis mainų forma sumažėjo labiausiai, o prisijungimas prie reaktyvių Fe 

oksidų buvo didžiausias. Kitų autorių darbuose (Kinniburgh et al., 1976) daž-

niausiai pateikiama SM prisijungimo prie amorfinių Fe oksidų tvarka yra ši: 

Pb2+ > Cu2+ > Ni2+ > Cd2+. Dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemyje buvo 

gauta ši SM sorbcijos į amorfinius Fe oksidus tvarka: Cu2+ > Pb2+ > Ni2+ > Cd2+. 
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Šią tvarką galėjo lemti standartinių elektrodo potencialų skirtumai tarp Fe 

(E0 = –0,44 V) ir SM. Cu, Pb, Ni ir Cd elektrodų potencialai atitinkamai siekia 

0,34 V (Cu2+/Cu), –0,13 V (Pb2+/Pb), –0,26 V (Ni2+/Ni) ir –0,40 V (Cd2+/Cd). 

Kuo didesnis potencialų skirtumas, tuo buvo gautas didesnis SM sumažėjimas 

mainų forma. Lyginant SM prisijungimą prie amorfinių Fe oksidų, gautas Pb ir 

Cd prisungimas prie šių oksidų buvo mažiausias. Priešingai nei Cu ir Ni atveju, 

Pb ir Cd prisijungimas prie kristalinių Fe oksidų didėjo, didinant Fe (0) nanoda-

lelių kiekį dirvožemio mėginiuose. SM, tokie kaip Pb ir Cd, kurių joninis spin-

dulys daug didesnis nei Fe (III), joninis spindulys gali sukelti struktūrinius de-

fektus ir turėti įtakos ferihidrito dydžiui, jo tirpumui, paviršiaus struktūrai ir 

kristališkumai (Alvarez et al., 2012; Cismasu et al., 2011).  

3.3. Sunkiųjų metalų imobilizavimas dirbtinai 
užterštame smėlingame dirvožemyje, turinčiame 
10 % organinės medžiagos 

Smėlingo dirvožemio, turinčio 10 % OM, mėginių, užterštų skirtingais sunkiai-

sias metalais, pH priklausomybė nuo Fe (0) nanodalelių kiekio yra pateikta 

3.3 lentelėje.  

3.3 lentelė. Dirbtinai užteršto smėlingo dirvožemio, turinčio 10 % organinės medžiagos, 

pH priklausomybė nuo panaudoto Fe (0) nanodalelių kiekio 

Table 3.3. The pH dependence of the artificially contaminated sandy soil (with 10% of 

organic matter) on the amount of used Fe(0) nanoparticles  

Fe (0) kiekis dirvožemyje, % Cd2+ Cu2+ Ni2+ Pb2+ 

0 5,61 5,36 5,60 5,49 

0,35 6,09 6,05 6,12 5,94 

0,70 6,17 6,26 6,31 6,12 

1,05 6,21 6,33 6,35 6,17 

 

Fe (0) nanodalelių panaudojimas dirvožemiuose padidino jų pH. Kaip maty-

ti iš 3.3 lentelės, didinant nanodalelių kiekį, dirvožemio pH didėjo visuose dir-

vožemio bandiniuose, užterštuose skirtingais sunkiaisiais metalais.  

3.4 lentelėje pateikiama Fe (0) nanodalelių įtaka Cd, Cu, Ni ir Pb mobilu-

mui dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemyje, turinčiame 10 % organinės 

medžiagos. Taip pat kaip ir dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemyje, gauta 
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SM mobilumo tvarka, atlikus tą pačią ekstrakciją (naudojant 0,01 M CaCl2), yra 

ši: Cd > Ni > Pb ≈ Cu. 

3.4 lentelė. Sunkiųjų metalų išsiplovimas (mg/kg) iš dirbtinai užteršto smėlingo 

dirvožemio, turinčio 10 % organinės medžiagos, naudojant CaCl2  

Table 3.4. Leaching of heavy metals (mg/kg) using CaCl2 from the artificially 

contaminated sandy soil (with 10% of organic matter) 

Fe (0) nanodalelių 

kiekis dirvožemyje, % 

Cd2+ Cu2+ Ni2+ Pb2+ 

0  28,1 0,030 18,0 0,36 

0,35  15,4 0,027 8,1 0,30 

0,70  12,3 0,023 6,8 0,28 

1,05  10,4 0,020 5,4 0,25 

 

Kai dirvožemis buvo užterštas Cd, jo išsiplovimas siekė 28,1 mg/kg,  

t. y. 14,1 % Cd, esančio dirvožemyje. Panaudojus 0,35, 0,70 ir 1,05 % Fe (0) 

nanodalelių, Cd išsiplovimas sumažėjo atitinkamai iki 7,7, 6,2 ir 5,2 %. Kai  

dirvožemis buvo užterštas Ni, jo išsiplovimas iš kontrolinių bandinių siekė 

18,0 mg/kg, t. y. išsiplovė 9,0 % šio SM iš bendro jo kiekio, esančio dirvožemy-

je. Panaudojus 0,35, 0,70, 1,05 % Fe (0) nanodalelių dirvožemyje, Ni išsiplovi-

mas atitinkamai sumažėjo iki 4,1 %, 3,4 %, 2,7 % nuo bendro Ni kiekio, esančio 

dirvožemyje. Kai dirvožemis buvo užterštas Cu, jo išsiplovimas iš kontrolinio 

mėginio buvo mažiausias ir siekė 0,015 %. Panaudojus 0,35, 0,70, 1,05 % nano-

dalelių dirvožemyje, Cu išsiplovimas atitinkamai sumažėjo iki 0,014 %, 0,012 % 

ir 0,010 %. Kai dirvožemis buvo užterštas Pb, jo išplovimas siekė 0,18 % nuo 

viso Pb, esančio dirvožemyje. Panaudojant 0,35, 0,70, 1,05 % nanodalelių dir-

vožemyje, Pb išsiplovimas atitinkamai sumažėjo iki 0,15 %, 0,14 %, 0,13 % nuo 

viso jo kiekio dirvožemyje. Panašiai kaip ir dirbtinai užteršto smėlingo dirvo-

žemio atveju, kiek judresni dirvožemyje SM, Cd ir Ni buvo efektyviau imobili-

zuojami nei ne tokie judrūs (Cu ir Pb). Fe (0) nanodalelės sumažino Cd ir Ni 

mobilumą atitinkamai 45–63 % bei 55–70 %. 

3.11 paveiksle pateiktas sunkiųjų metalų – Cd, Cu, Pb ir Ni cheminių for-

mų pasiskirstymas dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemyje, turinčiame  

10 % OM.  
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3.11 pav. Sunkiųjų metalų cheminių formų pasiskirstymas smėlingame 

dirvožemyje, turinčiame 10 % organinės medžiagos ir dirbtinai užterštame: 

a) Cd; b) Cu; c) Ni; d) Pb. Cheminės formos: I: mainų; II: prisijungę prie 

amorfinių Fe (III) oksihidroksidų; III: prisijungę prie kristalinių Fe oksidų;  

IV: oksiduojama; V: likutinė dalis 

Fig. 3.11. The distribution of heavy metals in soil with 10% of organic 

matter and artificially contaminated with: a) Cd; b) Cu; c) Ni; and d) Pb. 

Chemical fractions: I: exchangeable; II: bound to poorly crystalline Fe(III) 

oxyhydroxides; III: bound to crystalline Fe oxides; IV: oxidisable; 

V: residual 
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Kai dirvožemis buvo užterštas Cd, šio sunkiojo metalo išsiplovimas iš kont-

rolinio mėginio siekė 85,5 %. Panaudojus 0,35–1,05 % Fe (0) nanodalelių dirvo-

žemio mėginiuose, kurie užteršti Cd, šio sunkiojo metalo dalis mainų forma su-

mažėjo nuo 82,3 % iki 74,3 %. Po Fe (0) nanodalelių panaudojimo Cd 

prisijungimas nežymiai didėjo tiek prie amorfinių, tiek prie kristalinių Fe oksidų 

atitinkamai nuo 6,2 % iki 7,1 % ir nuo 4,5 % iki 6,4 %. Tuo tarpu Cd kiekis liku-

tine forma padidėjo nuo 2,7 % iki 9,8 %.  

Kai dirvožemis buvo užterštas Cu, šio sunkiojo metalo išsiplovimas iš kont-

rolinio mėginio siekė 50,7 %. Panaudojus 0,35–1,05 % Fe (0) nanodalelių dirvo-

žemio mėginiuose, kurie užteršti Cu, šio sunkiojo metalo dalis mainų forma su-

mažėjo nuo 49,0 % iki 44,7 %. Fe (0) nanodalelės nežymiai padidino Cu kiekį, 

prisijungusį prie amorfinių Fe oksidų nuo 44,6 % iki 47,4 %, tačiau reikšmingų 

Cu prisijungimo prie kristalinių Fe oksidų pokyčių nebuvo gauta. Cu dalis, esan-

ti likutine forma, padidėjo nuo 2,7 % iki 6,3 %. 

Kai dirvožemis buvo užterštas Ni, šio sunkiojo metalo išsiplovimas iš kont-

rolinio mėginio siekė 40,4 %. Panaudojus 0,35–1,05 % Fe (0) nanodalelių dirvo-

žemio mėginiuose, kurie užteršti Ni, šio sunkiojo metalo dalis mainų forma su-

mažėjo iki 26,5 %. Fe (0) nanodalelių panaudojimas statistiškai reikšmingai 

padidino Ni kiekį, prisijungusį prie Fe (III) oksihidroksidų, nuo 23,2 % iki 

31,4 %. Ni kiekis, prisijungęs prie Fe-Mn oksidų, sumažėjo nuo 21,1 % iki 

14,7 %. Ni dalis, esanti likutine forma, padidėjo nuo 15,3 % iki 27,5 %. 

Kai dirvožemis buvo užterštas Pb, šio sunkiojo metalo išsiplovimas iš kont-

rolinio mėginio siekė 83,3 %. Panaudojus 0,35–1,05 % Fe (0) nanodalelių dirvo-

žemio mėginiuose, kurie užteršti Pb, šio sunkiojo metalo dalis mainų forma su-

mažėjo nuo 76,0 % iki 52,3 %. Po Fe (0) nanodalelių panaudojimo Pb 

prisijungimas didėjo tiek prie amorfinių, tiek prie kristalinių Fe oksidų atitinka-

mai nuo 5,6 % iki 22,7 % ir nuo 7,5 % iki 11,2 %. Tuo tarpu Pb kiekis likutine 

forma padidėjo nuo 2,95 % iki 13,2 %. 

Visais atvejais buvo nustatyta, kad, didinant nanodalelių kiekį dirvožemyje, 

SM išsiplovimas mažėjo. Didėjantis dirvožemio pH, didėjant Fe (0) nanodalelių 

kiekiui, buvo viena iš priežasčių sumažėjusiam SM išsiplovimui.  

Lyginant Cd, Ni ir Pb sumažėjimą mainų forma, skirtumas tarp skirtingų 

dirbtinai užterštų dirvožemių siekė tik iki 4 %. SM sorbcijos į amorfinius ir kris-

talinius Fe oksidus mechanizmai buvo panašūs tarp skirtingų dirvožemių (t. y. 

Cu ir Ni prisijungimas prie amorfinių Fe oksidų buvo didžiausias). Tuo tarpu 

Fe (0) nanodalelių panaudojimas dirvožemyje, turinčiame 10 % OM, tik labai 

nežymiai (mažiau nei 5 %) sumažino Cu kiekį, esantį mainų forma.  
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3.4. Sunkiųjų metalų imobilizavimo pramoninių 
teritorijų dirvožemiuose rezultatai 

3.5 lentelėje pateikiamos natūraliai užterštų dirvožemių pH vertės prieš ir po 

Fe (0) nanodalelių panaudojimo. 

3.5 lentelė. Pramoninių teritorijų dirvožemių pH reikšmės prieš ir po Fe (0) dalelių 

panaudojimo 

Table 3.5. pH values of soils from industrial areas before and after treatment with Fe(0) 

amendments 

Fe (0) kiekis  

dirvožemyje 

Priesmėlio dirvožemis,  

užterštas medienos 

impregnantais 

Smėlingas dirvožemis,  

užterštas metalų rūdomis 

0 % 5,25 ± 0,03 3,77 ± 0,06 

2 % (mikrodalelių) 5,67 ± 0,03 4,50 ± 0,04 

2 % (nanodalelių) 6,83 ± 0,05 4,71 ± 0,03 

 

Dirvožemiai iš pramoninių teritorijų, ypač dirvožemis, užterštas metalų rū-

domis, buvo rūgštūs. Fe (0) mikro- ir nanodalelių panaudojimas dirvožemiuose 

padidino jų pH (3.5 lentelė). Fe (0) nanodalelės padidino dirvožemių pH labiau 

nei Fe (0) mikrodalelės. Mikrodalelių panaudojimas padidino dirvožemio, už-

teršto medienos impregnantais, pH vertę 0,24 vienetais, o dirvožemio, užteršto 

metalų rūdomis, pH vertę padidino 0,73 vienetais. Fe (0) nanodalelių panaudo-

jimas padidino dirvožemių, užterštų medienos impregnantais ir metalų rūdomis, 

pH atitinkamai 1,4 ir 0,94 vienetais. Dėl greitesnės Fe (0) nanodalelių oksidaci-

jos didesnis OH– jonų kiekis galėjo susidaryti dirvožemiuose su panaudotomis 

Fe (0) nanodalelėmis.  

3.6 lentelėje pateikiamas elementų išsiplovimas iš dirvožemių, užterštų dėl 

pramoninės veiklos, naudojant CaCl2. Fe (0) mikro- ir nanodalelės sumažino 

visų analizuotų SM išsiplovimą dirvožemiuose, užterštuose dėl pramoninės 

veiklos. Didžiausias imobilizavimo efektyvumas medienos impregnantais už-

terštame dirvožemyje buvo gautas As. Fe (0) mikrodalelių ir nanodalelių panau-

dojimas sumažino As išsiplovimą atitinkamai 76 % ir 97 %.  Dirvožemyje, už-

terštame medienos impregnantais, Zn buvo mobiliausias elementas ir jo 

išsiplovimas siekė 239 mg/kg. Fe (0) mikrodalelių panaudojimas sumažino Zn 

mobilumą 40 %, o Fe (0) nanodalelių panaudojimas sumažino Zn mobilumą 

75 %. Fe (0) mikro- ir nanodalelių taikymas sumažino Cu mobilumą 40 % dir-

vožemyje, kuriame buvo panaudotos Fe (0) mikrodalelės, ir 76 % dirvožemyje, 
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kuriame panaudotos Fe (0) nanodalelės. Atliekant CaCl2 išplovimo procedūrą, 

Cr išplovimas iš kontrolinių bandinių siekė 2,4 ± 0,2 mg/kg. Fe (0) mikrodalelių 

panaudojimas dirvožemyje sumažino Cr išsiplovimą 50 %, o Fe (0) nanodalelių 

panaudojimas – 71%.  

3.6 lentelė. Elementų išsiplovimas (mg/kg, vidurkis (n = 3) ± standartinis nuokrypis) iš 

dirvožemių, užterštų dėl pramoninės veiklos, naudojant CaCl2 

Table 3.6. Leaching of elements using 0.01 M CaCl2 from the industrially polluted soils 

(mg/kg, average value (n = 3) ± standard deviation) 

Dirvožemis Elementas Kontrolinis Su mikro Fe (0) Su nano Fe (0) 

Užterštas 

medienos 

impregnantais 

As 58,2 ± 4,0 14,2 ± 0,7 2,0 ± 0,3 

Cr 2,4 ± 0,2 1,6 ± 0,1 1,0 ± 0,1 

Cu 25,3 ± 1,1 15,3 ± 0,1 6,0 ± 0,4 

Zn 239,0 ± 0,5 144,0 ± 0,8 58,7 ± 0,1 

Užterštas 

metalų rūdo-

mis 

As 1,4 ± 0,1 1,2 ± 0,1 1,1 ± 0,0 

Cu 66,7 ± 1,4 19,1 ± 0,3 8,2 ± 0,2 

Pb 41,4 ± 1,2 12,0 ± 0,5 8,7 ± 0,2 

 

Dirvožemyje, užterštame metalų rūdomis, Fe (0) mikro- ir nanodalelių pa-

naudojimas labiausiai sumažino Cu ir Pb mobilumą. Fe (0) mikrodalelės suma-

žino Cu išplovimą 71,4 %, o Fe (0) nanodalelės – 87,7 %. Fe (0) mikrodalelių 

panaudojimas sumažino Pb išsiplovimą 71,0 % o nanodalelių – 79,0 %. As mo-

bilumas buvo sumažintas nežymiai (14 % ir 21 %) ir tai gali būti paaiškinama 

mažu As kiekiu, esančiu mainų forma.  

Fe (0) nanodalelės buvo 7–17 % efektyvesnės nei Fe (0) mikrodalelės me-

talų rūdomis užterštame dirvožemyje ir 21–37% – dirvožemyje, užterštame me-

dienos impregnantais. Tikėtina, kad didesnis Fe (0) nanodalelių paviršiaus plotas 

ir didesnis susidariusių reaktyvių Fe oksidų kiekis dirvožemyje su nanodalelėmis 

lėmė šiuos skirtumus. Tų pačių elementų skirtinguose dirvožemiuose mikro- ir 

nanodalelių efektyvumas buvo skirtingas. Fe (0) mikro- ir nanodalelės efekty-

viau sumažino As išsiplovimą medienos impregnantais užterštame dirvožemyje, 

tuo tarpu Cu imobilizacija buvo efektyvesnė metalų rūdomis užterštame dirvo-

žemyje. Prieš atliekant tyrimus, metalų rūdomis užterštame dirvožemyje jau bu-

vo beveik 4 kartus didesnis Fe kiekis nei medienos impregnantais užterštame 

dirvožemyje ir dėl to nemaža As dalis jau galėjo būti prisijungusi prie Fe oksidų.  

3.12 paveiksle pateiktas As, Cr, Cu ir Zn cheminių formų pasiskirstymas 

medienos impregnantais užterštame dirvožemyje. Fe mikro- ir nanodalelių pa-
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naudojimas pakeitė visų elementų cheminių formų pasiskirstymą dirvožemyje. 

Likutine forma nebuvo aptikta As, Cr ir Zn ir buvo nustatytas tik nedidelis Cu 

kiekis (2 mg/kg). Tai rodo, kad šie minėti elementai buvo sąlygiškai tirpūs ir 

išsiplovė ankstesniuose ekstrakcijos etapuose.  
 

 

3.12 pav. Sunkiųjų metalų pasiskirstymas kontroliniame dirvožemyje (K), 

dirvožemyje su Fe (0) mikrodalelėmis (mFe) ir su Fe (0) nanodalelėmis 

(nFe). Cheminės formos: I: mainų forma; II: prisijungę prie amorfinių 

Fe (III) oksihidroksidų; III: prisijungę prie kristalinių Fe oksidų; 

IV: oksiduojama; V – likutinė dalis 

Fig. 3.12. The distribution of heavy metals in the untreated (K), zerovalent 

iron (mFe)-treated, and nano zerovalent iron (nFe)-treated soil. Chemical 

fractions: I: exchangeable; II: bound to Fe(III) oxyhydroxides; III: bound to 

crystalline Fe oxides; IV: oxidisable; V: residual 

Fe (0) mikro- ir nanodalelių panaudojimas sumažino As kiekį mainų forma 

atitinkamai nuo 9,7 % (582 mg/kg) iki 8,0 % (475 mg/kg) ir 2,9 % (169 mg/kg). 

Kontroliniame dirvožemyje As labiausiai buvo prisijungęs prie Fe (III) oksihid-

roksidų. Fe (0) mikro- ir nanodalelių panaudojimas dar labiau padidino As kon-

centraciją, prisijungusią prie Fe (III) oksihidroksidų atitinkamai nuo 65,4 % 

(3920 mg/kg) iki 70,6 % (4189 mg/kg) ir 70,5 % (4132 mg/kg). Fe (0) nanodale-

lių panaudojimas šiek tiek padidino As dalį, prisijungusią prie kristalinių Fe-Mn 

oksidų – nuo 24,7 % (1480 mg/kg) iki 26,6% (1555 mg/kg). As dalis, prisijun-

gusi prie OM, buvo nežymi (0,11 %) ir buvo dar labiau sumažinta iki žemiau 

nustatymo ribų panaudojus mikrogeležį ir iki 0,05 % panaudojus Fe nanodaleles. 

Mokslinėje literatūroje pateikiamos prieštaringos As ir OM sąveikų hipotezės 

(Buschmann et al., 2006; Mikutta & Kretzschmar, 2011; Sundman et al., 2015), 

tačiau galima daryti prielaidą, kad padidinus Fe kiekį dirvožemyje As koncent-
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racija, prisijungusi prie OM, sumažėja. Tai buvo pastebėta ir kituose tyrimuose, 

kuriuose Fe (0) nanodalelės buvo naudojamos As imobilizacijai (Gil-Díaz 

et al., 2017). Fe (0) panaudojimas dirvožemyje iš esmės nepakeitė Cr cheminių 

formų pasiskirstymo. Cr kiekis, prisijungęs prie Fe (IIII) oksihidroksidų,  

padidėjo atitinkamai nuo 29,7 % (618 mg/kg) iki 32,5 % (696 mg/kg) ir 33,3% 

(710 mg/kg) panaudojus mikro- ir nanodaleles. Chromuotame vario  

arsenate Cr yra šešiavalentis, bet jam patekus į dirvožemį jis įprastai dėl OM 

konvertuojamas į ne tokią mobilią trivalentę formą (Barnhart, 1997;  

Wuana & Okieimen, 2011). Fe (0) panaudojimas dirvožemyje žymiai nepakeitė 

Cr pasiskirstymo dėl mažai reaktyvių Cr (III) junginių buvimo dirvožemyje.  

Panaudojus Fe (0) mikro- ir nanodaleles dirvožemyje, Cu koncentracija 

mainų forma sumažėjo nežymiai: atitinkamai nuo 46,9 % (486 mg/kg) iki 

44,6 % (460 mg/kg) ir 46,6 % (488 mg/kg). Taip pat Cu kiekis, prisijungęs prie 

Fe (IIII) oksihidroksidų, padidėjo tik šiek tiek: dirvožemyje su mikrodalelėmis ši 

dalis padidėjo nuo 41,6 % (431 mg/kg) iki 45,8% (473 mg/kg) ir dirvožemyje su 

nanodalelėmis – nuo 41,6 % iki 43,3 % (453 mg/kg). Panašiai dirvožemio reme-

diacija šiek tiek padidino Cu koncentraciją, prisijungusią prie OM – atitinkamai 

nuo 0,93 % iki 2,13 % ir iki 1,05 %. Iš esmės dirvožemio, užteršto medienos 

impregnantais, remediacija tiek mikro-, tiek nanodalelėmis neturėjo žymios įta-

kos Cu cheminių formų pasiskirstymui dirvožemyje.  

Zn buvo pats mobiliausias elementas, nustatytas tik dviem pirmosiomis 

formomis, labiausiai mainų forma (51,9 % nuo viso Zn kiekio dirvožemyje). 

Fe (0) mikro- ir nanodalelių panaudojimas sumažino Zn, esantį mainų forma, 

atitinkamai nuo 51,9 % (632 mg/kg) iki 45,8 % (601 mg/kg) ir 31,4 % 

(379 mg/kg), ir padidino Zn kiekį, prisijungusį prie Fe (III) oksihidroksidų, ati-

tinkamai nuo 48,1 % (585 mg/kg) iki 53,8 % (706 mg/kg) ir 66,6 % 

(803 mg/kg). Metalams, kurių elektrodo potencialas yra mažesnis nei Fe (to-

kiems kaip Zn), imobilizacijos mechanizmas yra tik sorbcija, todėl paprastai, 

palyginti su kitais metalais, yra pasiekiama ne tokia efektyvi imobilizacija (Vít-

ková et al., 2017).    

3.13 paveiksle pateiktas As, Cu ir Pb cheminių formų pasiskirstymas metalų 

rūdomis užterštame dirvožemyje. Dirvožemio remediacija panaudojant Fe (0) 

sumažino visų elementų kiekį mainų forma 2–3 kartus. Lyginant dirvožemio 

mėginius be ir su Fe (0) dalelėmis, tarp amorfinių ir kristalinių Fe oksidų buvo 

gautas didžiausias elementų persiskirstymas, kuris buvo statistiškai reikšmingas 

visiems elementams. Didžiausias imobilizacijos efektyvumas buvo gautas As, 

kuris buvo pasiektas dėl As prisijungimo prie Fe (III) oksihidroksidų. Fe (0) 

mikro- ir nanodalelių panaudojimas padidino As kiekį šia forma atitinkamai nuo 

26,1 % iki 94,4 % ir 92,7%. Panašiai gautas ir reikšmingas Cu prisijungimas prie 

Fe (III) oksihidroksidų – atitinkamai nuo 7,1 % (82,2 mg/kg) iki 41,3 % 

(497 mg/kg) ir iki 43,9 % (485 mg/kg), o Pb dalis, prisijungusi prie šios formos, 
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atitinkamai padidėjo nuo 16,1 % (496 mg/kg) iki 32,1 % (959 mg/kg) ir iki 

37,1 % (1133 mg/kg). Nors esant rūgštinėms sąlygoms Fe oksidų paviršiai dau-

giausia yra įkrauti teigiamai (Bowell, 1994), tačiau taip pat yra ir tam tikras kie-

kis neigiamai įkrautų paviršių, kurie sąlygojo Cu ir Pb jonų imobilizavimą.   

 

3.13 pav. Sunkiųjų metalų pasiskirstymas kontroliniame dirvožemyje (K), 

dirvožemyje su Fe (0) mikrodalelėmis (mFe) ir su Fe (0) nanodalelėmis 

(nFe). I: mainų forma; II: prisijungę prie amorfinių Fe (III) oksihidroksidų; 

III: prisijungę prie kristalinių Fe oksidų; IV: oksiduojama;  

V: likutinė forma  

Fig. 3.13. The distribution of heavy metals in the untreated (K), zerovalent 

iron (mFe)-treated, and nano zerovalent iron (nFe)-treated soil fractions. 

I: exchangeable; II: bound to Fe(III) oxyhydroxides; III: bound to 

crystalline Fe oxides; IV: oxidisable; V: residual   

Dirvožemyje, užterštame metalų rūdomis, buvo nustatyti dideli Cu ir Pb 

kiekiai sulfidine (oksiduojamąja) forma. Kadangi dirvožemis turėjo labai mažą 

kiekį OM, galima daryti prielaidą, kad šioje dalyje vyravo antriniai Cu sulfidai, 

tokie kaip chalkocitas (Cu2S) ir CuS (Dold, 2003), ir pirminiai mineralai, tokie 

kaip PbS (Li & Thornton, 2001).  

Lyginant dirvožemių iš buvusių pramonių teritorijų remediaciją, matyti, kad 

didesnis elementų imobilizacijos efektyvumas buvo gautas metalų rūdomis už-

terštame dirvožemyje, nes buvo pastebėtas žymiai didesnis elementų prisijungi-

mas prie amorfinių Fe (III) oksihidroksidų. Taip pat visų metalų dalis, esanti 

mainų forma dirvožemyje, užterštame metalų rūdomis, sumažėjo 2–3 kartus, kai 

tuo tarpu medienos impregnantais užterštame dirvožemyje reikšmingas metalų 
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sumažėjimas mainų forma buvo gautas tik As ir Zn. Buvo tikimasi, kad tirpes-

niais SM užterštame dirvožemyje elementų imobilizacija bus efektyvesnė, nei 

metalų rūdomis užterštame dirvožemyje, kuriame nemaža dalis SM buvo pirmi-

nių ir antrinių mineralų formomis. Panaudojus Fe (0) nanodaleles, efektyvesnė 

imobilizacija medienos impregnantais užterštame dirvožemyje buvo gauta tik 

As: šio elemento kiekis mainų forma sumažėjo 3,5 kartus, palyginti su kontroli-

niu dirvožemiu.  

Dirvožemio, užteršto metalų rūdomis, rūgštingumas galėjo turėti teigiamą 

įtaką reaktyvių Fe oksidų susidarymui. Panaudojus Fe (0) mikro- ir nanodaleles 

metalų rūdomis užterštame dirvožemyje, amorfinių Fe oksihidroksidų koncent-

racija padidėjo atitinkamai nuo 6 g/kg iki 25 g/kg ir 30 g/kg, o medienos imp-

regnantais užterštame dirvožemyje šis padidėjimas atitinkamai siekė nuo 2 g/kg 

iki 8 g/kg ir 24 g/kg. Nors reaktyvių Fe oksidų dalis buvo 12 % didesnė medie-

nos impregnantais užterštame dirvožemyje su nanodalelėmis, absoliutus reakty-

vių Fe oksidų kiekis buvo didesnis metalų rūdomis užterštame dirvožemyje. Be 

to, medienos impregnantais užterštas dirvožemis turėjo daugiau OM, o tai lėmė 

60 kartų išaugusį Fe prisijungimą prie OM dirvožemyje su Fe mikrodalelėmis. 

Fe turi didelę cheminę trauką OM ir dėl to Fe paviršių užimančios organinės 

rūgštys trukdo SM sorbcijai (Simeoni et al., 2003). Dirvožemiuose organinės 

humininės medžiagos užima sorbcijos vietas, nes jos reaguoja su 

Fe (hidr)oksidais (Gustafsson et al., 2007), taip mažindamos Fe oksidų efekty-

vumą (Tiberg et al., 2016). Šis efektas nebuvo gautas tame pačiame dirvožemyje 

su panaudotomis Fe nanodalelėmis – Fe kiekis, prisijungęs prie OM, šiame dir-

vožemyje sumažėjo. Tai galima paaiškinti tuo, kad, panaudojus Fe (0) nanodale-

les, gautas dirvožemio pH siekė 6,8 ir tai sumažino OM sorbciją Fe oksidais. 

Esant neutraliam dirvožemio pH, sumažėja teigiamai įkrautų Fe paviršių skai-

čius. Tai taip pat gali būti priežastimi, dėl ko tik nežymi As dalis prisijungė prie 

amorfinių Fe oksidų medienos impregnantais užterštame dirvožemyje su panau-

dotomis nanodalelėmis, nors buvo didelė susidariusių reaktyvių Fe oksidų kon-

centracija (24 g/kg). Kaip ir dirbtinai užterštų dirvožemių atveju, lyginant pako-

pinės ekstrakcijos pirmojo etapo (naudojant NH4OAc) ir CaCl2 ekstrakcijos 

rezultatus, mažesnis elementų išsiplovimas ir didesnis imobilizavimo efektyvu-

mas buvo gautas naudojant CaCl2 ekstrakciją. Lyginant pakopinio išplovimo 

rezultatus su kitų autorių darbais (pvz., Kumpiene et al., 2006;  

Gil-Díaz et al., 2017), šiame darbe nustatyta, kad SM geriausiai prisijungia prie 

dirvožemiuose susidariusių amorfinių Fe (III) oksihidroksidų.   
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3.5. Nulinio valentingumo geležies nanodalelių 
sendinimo įtaka sunkiųjų metalų stabilumui 
dirvožemiuose  

Fe (0) nanodalelių transformacijos dirvožemiuose nustatymas yra svarbus verti-

nant imobilizuotų SM stabilumą. Ferihidritas, getitas ir hematitas yra dažniausiai 

aptinkami Fe oksidai dirvožemiuose (Ford et al., 1997). Fe (0) korozijos (oksi-

dacijos) dirvožemyje metu susidaro ferihidritai, kurie yra mažai stabilūs amorfi-

niai Fe oksihidroksidai. Šie reaktyvūs Fe oksidai greitai reaguoja su ištirpusiais 

SM ir mažina jų mobilumą (Kumpiene et al., 2006, 2009). Fe oksihidroksidai 

dirvožemyje lėtai transformuojasi į labiau kristalinius Fe oksidus (pvz., getitą ar 

hematitą), kurie pasižymi mažesniu savituoju paviršiaus plotu. Bėgant laikui tai 

gali sąlygoti prisijungtų SM desorbciją ir padidinti jų išsiplovimą (Martínez 

et al., 1999). Fe oksidų senėjimas yra natūralus procesas, vykstantis dirvo-

žemiuose (Huang et al., 2015) ir galintis turėti įtakos SM cheminių formų pasis-

kirstymui. Senėjimas priklauso nuo tokių aplinkos sąlygų, kaip dirvožemio pH, 

temperatūra, drėgmės kiekis, SM koncentracija (Lock & Janssen, 2003).  

Dirbtinai užterštų smėlingų dirvožemio mėginių sendinimas buvo atlieka-

mas 12 mėn., nuolat dirvožemio mėginiuose palaikant drėgmę. Tokios sąlygos 

dažnai vyrauja drėgno klimato dirvožemiuose. Vanduo gali pagreitinti  

Fe (0) nanodalelių oksidaciją (Wang et al., 2010). A priede pateikiamas Fe che-

minių formų pasiskirstymas dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemyje prieš 

sendinimą. Po Fe (0) nanodalelių panaudojimo dirvožemio mėginiuose susidarė 

didelis amorfinių Fe (III) hidroksidų ir ferihidritų kiekis. Taip pat po nanodalelių 

taikymo Fe kiekis mainų forma išaugo 6–9 kartus. Buvo pastebėta, kad išaugęs 

procentinis amorfinių Fe oksidų padidėjimas dirvožemio mėginiuose buvo di-

desnis negu įterptas Fe (0) nanodalelių kiekis. Tai gali būti paaiškinta tuo, kad 

dalis kristalinių Fe oksidų, buvusių dirvožemyje, transformavosi į amorfinius Fe 

oksidus. Kristalinių Fe oksidų transformacija į amorfinius Fe oksidus galė-

jo įvykti į užterštus dirvožemius įterpus Fe (0) nanodalelių. Sumažėjęs dirvo-

žemio Eh gali sąlygoti Fe (III) redukciją į Fe (II). Ištirpusių Fe (II) ir Fe (III) 

jonų hidrolizė gali lemti naujų amorfinių Fe oksidų susidarymą (Li et al., 2020). 

Padidėjusios redukcinės sąlygos dėl nanodalelių panaudojimo sąlygojo daugiau 

nei pusės dirvožemyje buvusių kristalinių Fe oksidų transformaciją į amorfines 

Fe formas (A priedas, 1.1 lentelė). Šis papildomas susidariusių amorfinių Fe ok-

sidų kiekis taip pat gali padidinti SM imobilizavimo efektyvumą.  

Amorfinių Fe oksidų senėjimas (korozija) lemia šių oksidų paviršiaus ploto 

mažėjimą ir kristalinių Fe oksidų (tokių kaip getitas, jei klimatas yra drėgnas) 

susiformavimą. 
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A priede (1.2 lentelė) pateikiamas Fe cheminių formų pasiskirstymas dirbti-

nai užterštame smėlingame dirvožemyje po sendinimo. Lyginant amorfinių ir 

kristalinių Fe oksidų kiekį tarp kontrolinių dirvožemio mėginių prieš ir po sen-

dinimo, buvo gauti nereikšmingi arba labai maži Fe oksidų cheminių formų po-

kyčiai. Lyginant dirvožemių mėginius su panaudotomis Fe (0) nanodalelėmis 

prieš ir po sendinimo, gauta reikšmingai mažesnė oksiduojama Fe dalis ir tai 

rodo Fe (0) branduolio išeikvojimą. Tai pat po šių dirvožemio mėginių sendini-

mo buvo nustatyta, kad reaktyvių Fe oksidų kiekis sumažėjo 5–13 kartų ir buvo 

gautas panašus kristalinių Fe oksidų padidėjimas. Plonas ir defektinis Fe (0) na-

nodalelių oksidų sluoksnis lėmė gana greitą Fe (0) oksidaciją. Taip pat naudotų 

Fe (0) nanodalelių paviršiaus stabilizatorius (poliakrilo rūgštis) galėjo turėti įta-

kos greitesniam reaktyvių Fe oksidų senėjimui. Kiti autoriai tyrė  

Fe (0) nanodalelių su skirtingais paviršiaus stabilizatoriais (t. y. Fe (0) nanodale-

lės be paviršiaus stabilizatoriaus, Fe (0) nanodalelės, dengtos karboksimetilceliu-

lioze ir dengtos poliakrilo rūgštimi) senėjimą dirvožemiuose ir nustatė, kad po-

liakrilo rūgšties stabilizatorius pagreitinio Fe nanodalelių senėjimą ir palengvino 

magnetito, getito ir lepidokrocito (γ-FeOOH) susidarymą (Wu et al., 2019). 

NH4 oksalato tirpalas (maišant tamsoje, kai pH = 3) naudotas, nustatant amorfi-

nius Fe oksidus, tirpina reaktyvius Fe oksidus, tokius kaip ferihidritas 

(Dold, 2003), o NH4 oksalato (pH = 3, maišant vandens vonelėje 80 ºC tempera-

tūroje) ir NH2OH-HCl tirpalai, naudojami nustatant labiau stabilius, kristalinius 

Fe oksidus, tirpina tokius mineralus, kaip getitas ar hematitas (Dold, 2003). Bė-

gant laikui mažėjantis reaktyvių Fe oksidų kiekis lemia mažėjantį sorbcijos vietų 

skaičių ir gali sąlygoti SM desorbciją (Kumpiene et al., 2019). Tačiau akivaizdu, 

kad po amorfinių Fe oksidų oksidacijos susidarę kristaliniai Fe oksidai taip pat 

gali reikšmingai prisidėti prie SM stabilumo.  

3.7 lentelė. Sunkiųjų metalų CaCl2 ekstrakcijos rezultatai (mg/kg) po sendinimo 

Table 3.7. Leaching of heavy metals using CaCl2 (mg/kg) after ageing 

Fe (0) nanodalelių kiekis 

dirvožemyje, % 

Cd2+ Cu2+ Ni2+ Pb2+ 

0  14,2 ± 2,4 <NR* 2,5 ± 0,2 0,31 ± 0,04 

0,35  6,0 ± 1,1 <NR* 1,2 ± 0,02 0,24 ± 0,02 

0,70  2,5 ± 0,8 <NR* 0,88 ± 0,02 0,18 ± 0,02 

1,05  0,97 ± 0,08 <NR* 0,73 ± 0,06 0,18 ± 0,02 

*NR – nustatymo ribos 

3.7 lentelėje pateikiama SM ekstrakcija, naudojant CaCl2 tirpalą po dirvo-

žemio mėginių sendinimo. Kaip matyti iš lentelės, senėjimo procesas sumažino 
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CaCl2 išplaunamą SM (Cd, Cu, Ni ir Pb) kiekį. CaCl2 išplaunamos Cd, Ni ir Pb 

vertės reikšmingai sumažėjo po 12 mėn. sendinimo, o išsiplovusio Cu nebuvo 

aptikta.   

3.14 paveikslas rodo SM (Cu, Cd, Ni ir Pb) cheminių formų pasiskirstymą 

dirbtinai užterštame dirvožemyje po 12 mėn. sendinimo. Po šio laikotarpio 

Fe (0) nanodalelės išliko efektyvios Cu. Mokslininkai (Tiberg et al., 2016) ištyrė 

ilgalaikį Fe (0) mikrodalelių efektyvumą Cu užterštame dirvožemyje (6 metų 

laikotarpiu) ir nustatė, kad Cu imobilizavimas taip pat išliko efektyvus  

(Tiberg et al., 2016). 3.14 paveikslas rodo, kad po sendinimo SM mainų dalis 

dirvožemiuose sumažėjo. Pakopinė SM ekstrakcijos procedūra parodė, kad me-

talų desorbcija iš reaktyvių Fe oksidų labiausiai priklausė nuo SM joninio spin-

dulio. Kuo SM joninis spindulys buvo mažesnis, tuo didesnė SM dalis liko 

adsorbuota reaktyvių Fe oksidų. Ni (II) ir Cu (II) joniniai spinduliai (atitinkamai 

69 pm ir 73 pm) yra gerokai tinkamesni šių metalų jonų sorbcijai į Fe oksidus 

pakeičiant Fe (III) jonus (kurių spindulys 64,3 pm) nei Cd (II) ir Pb (II), kurių 

joniniai spinduliai atitinkamai siekia 95 pm ir 119 pm. Fe nanodalelių korozija 

sumažino Ni, o ypač Pb imobilizavimo efektyvumą, tuo tarpu statistiškai reikš-

mingų Cd imobilizacijos efektyvumo pokyčių nebuvo gauta. Nanodalelių sendi-

nimas padidino Ni kiekį mainų forma (lyginant su kontroliniais dirvožemio mė-

giniais) nuo 58–82 % iki 69–89 %. Po sendinimo Pb kiekis mainų forma 

padidėjo nuo 64–89% (prieš sendinimą) iki 88–99 %, lyginant su kontroliniais 

dirvožemio mėginiais. Mokslininkai (Fajardo et al., 2020), naudodami tas pačias 

komercines Fe (0) nanodaleles, ištyrė, kad jų efektyvumas imobilizuojant Pb 

120 dienų laikotarpiu buvo nedidelis. Pvz., buvo nustatyta, kad Pb dalis, esanti 

mainų forma, padidėjo nuo 61 % (7 dieną po imobilizavimo) iki 80 % (120 die-

ną po imobilizavimo), lyginant su Pb dalimi mainų forma kontroliniuose dirvo-

žemiuose. 

Kaip matyti iš 3.14 paveikslo, SM dalis likutine forma po sendinimo reikš-

mingai padidėjo. Po dirvožemių užteršimų SM turi tendenciją po truputį reaguoti 

su skirtingais sorbentais, esančiais dirvožemyje (pvz., Fe ar Al oksidai), dėl to 

SM biologinis prieinamumas ir mobilumas bėgant laikui mažėja (Huang 

et al., 2015; Jalali & Khanlari, 2008; Ma et al., 2006). 

SM sorbcija dažniausiai yra didesnė šarminuose dirvožemiuose ir dirvo-

žemiuose, kuriuose yra aukštos Fe oksidų koncentracijos (Degryse et al., 2009). 

Taip pat buvo pastebėta, kad po dirvožemio užteršimo SM katijonai, turintys 

mažesnį joninį spindulį (Ni ir Cu), geriau prisijungė prie Fe oksidų nei SM, tu-

rintys didesnį joninį spindulį (Cd ir Pb). 
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3.14 pav. Sunkiųjų metalų cheminių formų pasiskirstymas smėlingame 

dirvožemyje, dirbtinai užterštame: a) Cd; b) Cu; c) Ni; d) Pb. Cheminės 

formos: I: mainų; II: prisijungę prie amorfinių Fe (III) oksihidroksidų; 

III: prisijungę prie kristalinių Fe oksidų; IV: oksiduojama; V: likutinė dalis 

Fig. 3.14. The distribution of heavy metals in soil samples artificially 

contaminated with: a) Cd; b) Cu; c) Ni; d) Pb. Chemical fractions: 

I: exchangeable; II: bound to poorly crystalline Fe(III) oxyhydroxides, 

III: bound to crystalline Fe oxides; IV: oxidisable; V: residual   

Po 12 mėn. laikotarpio Cu ir Ni dar labiau prisijungė prie kristalinių Fe ok-

sidų senstant Fe (0) nanodalelėms, kai tuo tarpu Cd ir Pb prisijungimas prie kris-

talinių Fe oksidų buvo žymiai mažesnis. Didžiausią joninį spindulį tarp tirtų SM 

turinčiam Pb prisijungimas prie Fe-Mn oksidų buvo mažiausias. Mažesni SM 
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jonai gali suformuoti stabilesnius vidinės sferos paviršiaus kompleksus su 

Fe oksidais (Efecan et al., 2009). 

 

 

3.15 pav. Dirvožemio, užteršto metalų rūdomis, mėginių rentgeno 

spindulių difrakcijos analizė: a) kontrolinis nekaitintas dirvožemis; 

b) kontrolinis kaitintas dirvožemis; c) dirvožemis su Fe (0) mikrodalelėmis; 

d) dirvožemis su sendintomis Fe (0) mikrodalelėmis; e) dirvožemis su 

Fe (0) nanodalelėmis; f) dirvožemis su sendintomis Fe (0) nanodalelėmis. 

* rodo kitus Si junginius 

Fig. 3.15. X-ray powder diffraction pattern: a) unamended soil; 

b) unamended and thermally treated soil; c) soil treated with Fe(0) 

microparticles; d) soil with aged Fe(0) microparticles; e) soil treated with 

Fe(0) nanoparticles; f) soil with aged Fe(0) nanoparticles. *shows other Si 

compounds 

Terminis Fe (0) dalelių sendinimas buvo panaudotas dirvožemyje, užteršta-

me metalų rūdomis, siekiant pagreitinti Fe oksidų transformaciją ir prognozuoti 

ilgalaikį imobilizuotų SM stabilumą. Po kontrolinių ir su Fe (0) dalelėmis dirvo-

žemio mėginių kaitinimo, jie įgavo raudoną spalvą, o tai nurodo Fe oksidaciją 

iki hematito. Šie Fe (III) oksidai yra stiprūs pigmentai, kurie suteikia dirvo-

žemiui raudoną spalvą (Schwertmann & Cornell, 2008). Hematito susidarymą 
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kaitintuose dirvožemio mėginiuose parodė ir rentgeno spindulių difraktogramos 

(3.15 pav).  

Visų nekaitintų ((a), (c), (e)) ir kaitintų dirvožemio mėginių ((b), (d), (f)) 

difraktogramose gauti pagrindiniai kvarco (SiO2) pikai 2θ kampuose: 20,9, 26,8, 

39,6, 50,5°. Dirvožemio mėginių su sendintomis Fe (0) mikro- ir nanodalelėmis 

difraktogramose atsiranda platūs pikai 24,2, 33,4, 35,8, 41,0, 49,5° kampuose, 

kurie nurodo kristalinės geležies, hematito (Fe2O3), buvimą. 

Nežymus, bet statistiškai reikšmingas As išsiplovimo padidėjimas (naudo-

jant CaCl2) buvo gautas po metalų rūdomis užteršto dirvožemio mėginių sendi-

nimo (3.16 pav).  

 

 

3.16 pav. Elementų išsiplovimas (mg/kg) naudojant CaCl2 prieš ir po 

dirvožemio, užteršto metalų rūdomis, sendinimo: a) As išsiplovimas;  

b) Cu išsiplovimas; c) Pb išsiplovimas. Žymėjimai nurodo vidurkio (n = 3) 

standartinį nuokrypį   

Fig. 3.16. Leaching of elements (mg/kg) using CaCl2 from unamended and 

amended mining-soil before and after thermal ageing: a) leaching of As; 

b) leaching of Cu; c) leaching of Pb. The error bars indicate the standard 

deviation of the mean (n = 3)    

3.17 paveiksle pateikiamas elementų cheminių formų pasiskirstymas dirvo-

žemyje, užterštame metalų rūdomis, po terminio Fe (0) dalelių sendinimo. Prie-

šingai nei dirbtinai užteršto dirvožemio atveju, po Fe (0) mikro- ir nanodalelių 

sendinimo visų elementų dalys mainų forma padidėjo.  

Po Fe (0) dalelių sendinimo As dalis, prisijungusi prie kristalinių Fe oksidų, 

padidėjo nuo 3,5 iki 13,8 % dirvožemyje su Fe (0) mikrodalelėmis, kai tuo tarpu 

dirvožemyje su Fe (0) nanodalelėmis As dalis, prisijungusi prie kristalinių Fe 

oksidų, padidėjo net nuo 5,1 iki 69,1 %. Fe oksihidroksidų senėjimas dirvo-

žemyje gali desorbuoti SM, prisijungusius prie amorfinių Fe oksidų. As dalis, 

prisijungusi prie amorfinių Fe oksidų, daug labiau sumažėjo dirvožemyje su 

Fe (0) nanodalelėmis. Panašios tendencijos gautos ir Cu. Tačiau po Fe (0) dale-
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lių sendinimo buvo gautas žymus Pb padidėjimas mainų forma (nuo 0,4–1,2 % 

prieš sendinimą ir iki 78–85 % po sendinimo). Fe (0) dalelių sendinimas turėjo 

žymiai didesnį efektą Cu ir Pb negu As. Pramoninių teritorijų dirvožemių reme-

diacija tiek Fe (0) mikrodalelėmis, tiek Fe (0) nanodalelėmis buvo efektyviausia 

As.  

 

3.17 pav. As, Cu ir Pb cheminių formų pasiskirstymas kontroliniame 

dirvožemyje (K), dirvožemyje su sendintomis Fe (0) mikrodalelėmis (mFe) 

ir su sendintomis Fe (0) nanodalelėmis (nFe). Cheminės formos: I: mainų; 

II: prisijungę prie amorfinių Fe (III) oksihidroksidų; III: prisijungę prie 

kristalinių Fe oksidų; IV: oksiduojama; V: likutinė 

Fig. 3.17. The distribution of As, Cu, and Pb in the untreated (K), 

zerovalent iron (mFe)-treated, and nano zerovalent iron (nFe)-treated soil. 

Chemical fractions: I: exchangeable; II: bound to Fe(III) oxyhydroxides; 

III: bound to crystalline Fe oxides; IV: oxidisable; V: residual 

Atlikti tyrimai parodė, kad reaktyvių Fe oksidų kristalizacija iki hematito 

gali sąlygoti SM desorbciją, tačiau toks Fe oksidų senėjimas gali labiau vyrauti 

tuose dirvožemiuose, kuriuose yra labai mažai drėgmės. Fe oksidų senėjimas 

esant drėgnesniam klimatui gali sąlygoti getito, o ne hematito susidarymą. Geti-

tas turi didesnį savitąjį paviršiaus plotą ir gali išlaikyti didesnes imobilizuotų 

SM koncentracijas. Be to, dirvožemyje esantys jonai (pvz., silikatai, fosfatai) 

gali sumažinti Fe kristalizaciją (senėjimą), stabilizuodami Fe oksidų paviršius 

(Schwertmann & Cornell, 2008), o tai gali pavėlinti arba sustabdyti ferihidrito 

transformaciją dirvožemiuose. Imobilizuoti SM gali taip pat sulėtinti Fe oksidų 

senėjimą ir desorbciją (Melitas et al., 2002; Paige et al., 1997), taip padidindami 

SM stabilumą ilgalaikiu laikotarpiu. 
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 3.8 lentelėje pateikiamas Fe cheminių formų pasiskirstymas metalų rūdo-

mis užterštame dirvožemyje prieš ir po sendinimo. 

3.8 lentelė. Geležies cheminių formų pasiskirstymas metalų rūdomis užterštame 

dirvožemyje prieš ir po terminio sendinimo (mg/kg; vidurkis (n = 3) ± standartinis 

nuokrypis)  

Table 3.8. Fractionation of iron in mining-soil with and without amendments before and 

after thermal ageing (mg/kg; average value (n = 3) ± standard deviation) 

Dirvožemis Mainų 

forma 

Amorfiniai Fe 

oksidai 

Kristaliniai Fe 

oksidai 

Oksiduoja-

ma forma 

Likutinė  

forma 

Kontrolinis 313 ± 19 6225 ± 551 15 790 ± 1778 675 ± 45 5610 ± 17 

Su Fe (0) 

mikrodaleles 1082 ± 79 24 763 ± 2304 11 825 ± 244 2084 ± 109 9244 ± 403 

Su Fe (0) 

nanodaleles 1689 ± 69 29 983 ± 1925 10 531 ± 288 738 ± 45 6406 ± 302 

Kontrolinis, 

kaitintas 626 ± 43 294 ± 31 15 728 ± 522 213 ± 10 11 299 ± 559 

Su Fe (0) 

mikrodaleles 

(kaitintas) 2281 ± 79 13 202 ± 391 17 261 ± 1198 4074 ± 219 11 585 ± 564 

Su Fe (0) 

nanodaleles 

(kaitintas) 580 ± 45 552 ± 34 20 994 ± 1557 373 ± 9 27 247 ± 3039 

 

Lyginant Fe (0) mikro- ir nanodaleles, didesnis imobilizuotų SM stabilumas 

buvo gautas naudojant Fe (0) mikrodaleles, nes po terminio sendinimo didesnis 

As, Cu ir Pb kiekis liko prisijungęs prie amorfinių Fe oksidų. Nors SM reakcijų 

mechanizmai su Fe (0) mikro- ir nanodalelėmis yra panašūs (Guan et al., 2015), 

tačiau Fe (0) nanodalelių korozija buvo žymiai didesnė. Sendinimas 2 kartus 

sumažino amorfinių Fe oksidų kiekį dirvožemyje su Fe mikrodalelėmis, tuo tar-

pu amorfinių Fe oksidų kiekis dirvožemyje su Fe nanodalelėmis sumažėjo 

50 kartų (3.8 lentelė). Taip pat, kaip matyti iš rentgeno spindulių difrakcijos ana-

lizės (3.15 pav), gauti hematito pikai dirvožemyje su sendintomis Fe (0) nanoda-

lelėmis (3.15 pav. (f)) buvo intensyvesni, palyginti su hematito pikais dirvo-

žemyje su sendintomis Fe (0) mikrodalelėmis (3.15 pav (d)). Fe mikro- ir 

nanodalelės turi skirtingas paviršiaus savybes ir Fe nanodalelių kristalizacija 

buvo daug didesnė. Fe (0) nanodalelių oksidų sluoksnis yra plonas ir turi defektų 

(mikroplyšių) (Li et al., 2006), o tai galėjo lemti greitesnį Fe (0) nanodalelių se-

nėjimą, lyginant su Fe (0) mikrodalelėmis. Tankesnis ir kiek stabilesnis Fe (0) 

mikrodalelių oksidų sluoksnis sąlygojo mažesnę Fe mikrodalelių koroziją. Lygi-
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nant As, Cu ir Pb prisijungimą prie amorfinių ir kristalinių Fe oksidų dirvožemy-

je, užterštame metalų rūdomis, didžiausias imobilizavimo stabilumas buvo gau-

tas As ir Cu, o mažiausias – Pb. Reikia pasakyti, kad Cu (II) joninis spindulys 

(73 pm) yra kiek tinkamesnis šio jono inkorporacijai į kristalinę Fe struktūrą nei 

Pb (II) joninis spindulys (119 pm) (Martínez & McBride, 1998),  tai paaiškina 

didesnį Cu stabilumą, palyginti su Pb.  

3.6. Sunkiųjų metalų imobilizavimo modeliavimo 
rezultatai ir jų analizė 

Atliekant sunkiųjų metalų imobilizavimo Fe (0) nanodalelėmis modeliavimą, 

buvo siekiama palyginti eksperimentiškai gautus rezultatus su apskaičiuotais 

matematiškai, naudojant Visual MINTEQ programą, rezultatais. Modeliuojant į 

programą buvo įvesti eksperimentiškai gauti amorfinių ir kristalinių Fe oksidų 

kiekiai dirvožemiuose po Fe (0) nanodalelių panaudojimo. 3.18 ir 3.19 paveiks-

luose pateikti gauti sunkiųjų metalų, Cd, Cu, Ni ir Pb cheminių formų pasiskirs-

tymo modeliavimo rezultatai.  

Lyginant modeliavimo būdu gautą Cd, Cu, Pb ir Ni imobilizavimo efekty-

vumą dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemyje, SM imobilizacija buvo 

gauta šia tvarka: Pb > Cu > Ni  > Cd. Tuo tarpu eksperimentinių tyrimų metu 

buvo nustatyta didesnė Cu nei Pb imobilizacija. Tikėtina, kad to priežastis yra ta, 

kad modeliavimo programoje naudojamos Pb ir amorfinio Fe oksido (ferihidrito) 

reakcijos produktų (t. y. Fe(O)2HPbPO3H ir Fe(OH)2Pb+) konstantos yra dides-

nės, palyginti su Cd Cu, Ni  ir Fe oksidų reakcijų produktų konstantomis. Kuo 

didesnė reakcijos produkto konstanta, tuo daugiau yra reakcijos produktų, t. y. 

tuo didesnė yra sumodeliuota imobilizacija. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, 

kad modeliavimo programa neįvertina elektrodų potencialų skirtumų tarp Fe ir 

kitų metalų. Lyginant SM imobilizavimo Fe nanodalelėmis eksperimentinius ir 

modeliavimo rezultatus, matyti, kad modeliavimo metu gautas Cd prisijungimas 

prie amorfinių Fe oksidų buvo iki 15 % didesnis, Cu prisijungimas iki 13%, o Pb 

prisijungimas iki 35 % didesnis (tuo pačiu imobilizavimo efektyvumas buvo 

didesnis), nei gautas eksperimentinių tyrimų metu. Tai galima paaiškinti tuo, kad 

eksperimentų metu nustatant SM dalis, esančias mainų forma, buvo naudojamas 

amonio acetatas. Acetato jonai sąveikauja su Fe oksidais ir gali ištirpinti dalį Fe 

oksidų bei kartu prisijungusius SM. Lyginant SM cheminių formų pasiskirstymo 

eksperimentinius ir modeliavimo rezultatus, kontroliniuose dirvožemio bandi-

niuose gauti skirtumai buvo nedideli ir siekė iki 5–7 %, išskyrus Ni atveju. Mo-

deliavimo metu gauta Ni dalis mainų forma buvo 18 % didesnė, palyginti su 

eksperimentiniu būdu gautais rezultatais. Didesnis skirtumas Ni atveju galėjo 
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būti dėl to, kad dėl nedidelio skirtumo tarp Fe ir Ni joninių spindulių po dirbtinio 

dirvožemio užteršimo didesnis Ni kiekis prisijungė prie Fe oksidų struktūrų.  

 

3.18 pav. Sumodeliuotas sunkiųjų metalų cheminių formų pasiskirstymas 

smėlingame dirvožemyje, dirbtinai užterštame: a) Cd; b) Cu; c) Ni; d) Pb. 

Cheminės formos: I: mainų; II: prisijungę prie amorfinių Fe (III) 

oksihidroksidų; III: prisijungę prie kristalinių Fe oksidų; IV: oksiduojama;  

V: likutinė dalis  

Fig. 3.18. Modeled distribution of heavy metals in sandy soil samples 

artificially contaminated with: a) Cd; b) Cu; c) Ni; d) Pb. Chemical 

fractions: I: exchangeable; II: bound to poorly crystalline Fe(III) 

oxyhydroxides; III: bound to crystalline Fe oxides; IV: oxidisable;  

V: residual   
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Programa vertina komponentų stechiometrinius koeficientus, komponentų 

krūvių pokyčius ir reakcijų pusiausvyrų konstantas, tačiau neatsižvelgia į chemi-

nių elementų joninius spindulius, kurie taip pat turi elementų mobilumui įtakos.  

 

 

3.19 pav. Sumodeliuotas sunkiųjų metalų cheminių formų pasiskirstymas 

smėlingame dirvožemyje, turinčiame 10 % organinės medžiagos ir 

užterštame: a) Cd; b) Cu; c) Ni; d) Pb. Cheminės formos: I: mainų; 

II: prisijungę prie amorfinių Fe (III) oksihidroksidų; III: prisijungę prie 

kristalinių Fe oksidų; IV: oksiduojama; V: likutinė dalis 

Fig. 3.19. Modeled distribution of heavy metals in soil with 10% of organic 

matter and artificially contaminated with: a) Cd; b) Cu; c) Ni; d) Pb. 

Chemical fractions: I: exchangeable; II: bound to poorly crystalline Fe(III) 

oxyhydroxides; III: bound to crystalline Fe oxides; IV: oxidisable; 

V: residual 
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3.19 paveiksle pateikti gauti sunkiųjų metalų, Cd, Cu, Ni ir Pb cheminių 

formų pasiskirstymo modeliavimo rezultatai dirbtinai užterštame dirvožemyje, 

turinčiame 10 % OM. Kaip matyti iš 3.19 paveikslo, gauti modeliavimo rezulta-

tai yra panašūs į gautus modeliavimo rezultatus dirbtinai užterštame smėlingame 

dirvožemyje. Modeliavimo metu gauti didesni Cu ir Pb kiekiai (atitinkamai apie 

20–22 % ir 5–8 %), prisijungę prie OM, nei gauti eksperimentinių tyrimų metu. 

Eksperimentiniu tyrimų metu prie OM prisijungusi Cu ir Pb dalis galėjo išsi-

plauti jau pirmajame etape, nes mainų formai nustatyti naudotas NH4 acetato 

tirpalas taip pat tirpina metalus, nespecifiškai prisijungusius prie OM. 

3.20 paveiksle pateikti gauti As, Cu ir Zn cheminių formų pasiskirstymo 

modeliavimo rezultatai medienos impregnantais užterštame dirvožemyje. Mode-

liavimo metu dirvožemyje, užterštame medienos impregnantais, gauti SM kie-

kiai mainų forma buvo 10–20 % didesni, nei gautieji eksperimentų metu. Tai 

galima paaiškinti tuo, kad dirvožemių mėginiai po jų užteršimo įmonės teritori-

joje buvo imami ne iš karto, todėl dalis SM, esanti mainų forma, jau galėjo išsip-

lauti (migruoti) į gilesnius dirvožemio sluoksnius. Sumodeliuoti As ir Cu imobi-

lizavimo efektyvumai buvo didesni, nei gauti eksperimentinių tyrimų metu, 

tačiau Zn atveju šis skirtumas išliko nedidelis (2 %).   

 

3.20 pav. Sunkiųjų metalų pasiskirstymas medienos impregnantais 

užterštame kontroliniame dirvožemyje (K) ir dirvožemyje su Fe (0) 

nanodalelėmis (nFe0). Cheminės formos: I – mainų forma; II – prisijungę 

prie amorfinių Fe (III) oksihidroksidų; III – prisijungę prie kristalinių Fe 

oksidų; IV – oksiduojama; V – likutinė forma 

Fig. 3.20. Modeled distribution of heavy metals in the wood impregnation 

chemical contaminated control (K) and nano zerovalent iron (nFe0)-treated 

soil. Chemical fractions: I: exchangeable; II: bound to Fe(III) 

oxyhydroxides; III: bound to crystalline Fe oxides; IV: oxidisable;  

V: residual 
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3.21 paveikslas rodo As, Cu ir Pb cheminių formų pasiskirstymo modelia-

vimo rezultatus metalų rūdomis užterštame dirvožemyje. 

 

3.21 pav. Sunkiųjų metalų pasiskirstymas metalų rūdomis užterštame 

kontroliniame dirvožemyje (K) ir dirvožemyje su Fe (0) nanodalelėmis 

(nFe0). Cheminės formos: I – mainų forma; II – prisijungę prie amorfinių 

Fe (III) oksihidroksidų; III – prisijungę prie kristalinių Fe oksidų;  

IV – oksiduojama; V – likutinė forma 

Fig. 3.21. Modeled distribution of heavy metals in the untreated (K) and 

nano zerovalent iron (nFe0)-treated mining-soil. Chemical fractions:  

I: exchangeable; II: bound to Fe(III) oxyhydroxides; III: bound to 

crystalline Fe oxides; IV: oxidisable; V: residual 

Šiame metalų rūdomis užterštame dirvožemyje buvo nustatytas didelis 

Fe kiekis (29 g/kg), kuris mažam As mobilumui galėjo turėti didelės įtakos. 

Eksperimentinių tyrimų metu gauta As dalis mainų forma siekė 4,9 % kontroli-

niame dirvožemyje ir 2,0 % dirvožemyje su panaudotomis Fe (0) nanodalelėmis, 

o modeliavimo metu gauta As dalis mainų forma buvo mažesnė nei 0,1 %. Tuo 

tarpu modeliuojant gauta Cu dalis kontrolinio dirvožemio mainų forma buvo 

apie 3,5 karto didesnė, nei nustatyta eksperimentiniais tyrimais, o Pb dalis – apie 

2 kartus didesnė. Tai taip pat galima paaiškinti tuo, kad prieš mėginių paėmimą 

dalis Cu ir Pb mainų forma galėjo migruoti dirvožemiu. Sumodeliuotas Cu ir Pb 

imobilizavimo efektyvumas buvo apie 5 kartus didesnis, nei gautas eksperimen-

tų metu. Tikėtina, kad eksperimentinių tyrimų metu gauti šių sunkiųjų metalų 

imobilizavimo efektyvumai buvo mažesni dėl naudoto NH4 acetato tirpalo, kuris 

ne tik nustato SM kiekį, esantį mainų forma, bet ir gali sąveikauti su Fe oksidais.     
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3.7. Sunkiųjų metalų imobilizavimo, pakopiškai 
pridedant kalcio karbonatą ir nulinio valentingumo 
geležies nanodaleles, dirvožemyje būdas 

Įprastai SM užteršti dirvožemiai tampa rūgštūs (tai buvo gauta ir po atlikto dirb-

tinio dirvožemių užteršimo). Kaip matyti iš atliktų teorinių tyrimų SM katijonų 

imobilizacija Fe (0) nanodalelėmis yra efektyvesnė šarminėje aplinkoje.  

 

3.22 pav. Sunkiųjų metalų išsiplovimas iš dirbtinai užteršto smėlingo 

kontrolinio (K) dirvožemio, iš dirvožemio su panaudotu CaCO3 ir 

panaudotomis Fe (0) nanodalelėmis: a) Cd išsiplovimas;  

b) Cu išsiplovimas; c) Ni išsiplovimas; d) Pb išsiplovimas 

Fig. 3.22. Leaching of heavy metals from artificially contaminated sandy 

control (K) soil, soil with used Fe(0) nanoparticles and CaCO3. a) Cd 

leaching; b) Cu leaching; c) Ni leaching; d) Pb leaching 
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CaCO3 buvo papildomai naudotas siekiant padidinti dirvožemių pH. Kadan-

gi Fe (0) nanodalelės šarminėje aplinkoje įgauna neigiamą krūvį, taip yra suda-

romos palankios sąlygos prisijungti SM, kurie ištirpę turi teigiamą krūvį. Dėl 

elektrostatinės traukos neigiamai įkrautos Fe (0) nanodalelės pritraukia teigiamą 

krūvį turinčius SM iš dirvožemio tirpalo. SM katijonų (Cd, Cu, Ni ir Pb) imobi-

lizavimui dirvožemyje padidinti naudojamas šio darbo autoriaus pasiūlytas bū-

das, pakopiškai į užterštą dirvožemį pridedant CaCO3 (1 % pagal dirvožemio 

masę) ir Fe (0) nanodaleles. Šis būdas buvo taikomas dirbtinai užterštuose dir-

vožemiuose, o gauti rezultatai pateikti 3.22 bei 3.23 paveiksluose. 

Cd išsiplovimas iš smėlingo dirvožemio, užteršto tik Cd, pateiktas 

3.22 a) paveiksle. Cd išsiplovimas iš kontrolinio dirvožemio siekė 23,3 %. Pa-

naudojus 1 % CaCO3 pagal dirvožemio masę, Cd išsiplovimas sumažėjo iki 5 %, 

tuo tarpu panaudojus 0,35 % Fe (0) nanodalelių, Cd išsiplovimas sumažėjo iki 

3,9 %. Kartu pakopiškai panaudojus CaCO3 ir Fe (0) nanodaleles, Cd išsiplovi-

mas buvo mažiausias ir siekė 0,54 %. Cu išsiplovimas iš smėlingų dirvožemių, 

užterštų Cu pateiktas 3.22 b) paveiksle. Cu išsiplovimas iš kontrolinių dirvo-

žemio bandinių, užterštu Cu, siekė 0,15 %. Panaudojus tik CaCO3, Cu išsiplo-

vimas dirvožemyje, užterštame Cu, sumažėjo iki 0,04 %. Panaudojus 0,35 % Fe 

(0) nanodalelių, Cu išsiplovimas sumažėjo iki 0,08 %. Kartu pakopiškai panau-

dojus CaCO3 ir Fe (0) nanodaleles, Cu išsiplovimas buvo mažiausias ir siekė 

0,004 %. Ni išsiplovimas iš smėlingų dirvožemių, užterštų Ni, pateiktas 

3.22 c) paveiksle. Ni išsiplovimas iš kontrolinių dirvožemio bandinių, užterštų 

Ni, siekė 9,0 %. Panaudojus tik CaCO3, Ni išsiplovimas dirvožemyje, užteršta-

me Ni, sumažėjo iki 2,8 %. Panaudojus 0,35 % Fe (0) nanodalelių, Ni išsiplovi-

mas sumažėjo iki 4,1 %. Kartu panaudojus CaCO3 ir Fe (0) nanodaleles, Ni iš-

siplovimas buvo mažiausias ir siekė 0,75 %. Pb išsiplovimas iš smėlingų 

dirvožemių, užterštų Pb, pateiktas 3.22 d) paveiksle. Pb išsiplovimas iš kontroli-

nių dirvožemio bandinių siekė 0,44 %. Panaudojus tik CaCO3, Pb išsiplovimas 

dirvožemyje, užterštame tik Pb, sumažėjo iki 0,12 %. Panaudojus 0,35 % Fe (0) 

nanodalelių, Pb išsiplovimas sumažėjo iki 0,23 %. Kartu pakopiškai panaudojus 

CaCO3 ir Fe (0) nanodaleles, Pb išsiplovimas buvo mažiausias ir atitinkamai 

siekė 0,04 %. 

SM išsiplovimas iš smėlingų dirvožemių, turinčių 10 % OM, pateiktas 

3.23 paveiksle. Cd išsiplovimas iš kontrolinio dirvožemio, užteršto Cd, siekė 

14,1 %. Panaudojus CaCO3, Cd išsiplovimas dirvožemyje, užterštame Cd, su-

mažėjo iki 6,9 %. Panaudojus 0,35 % Fe nanodalelių dirvožemyje, užterštame 

Cd, Cd išsiplovimas atitinkamai siekė 7,2 %. Papildomai panaudojus kalcio kar-

bonatą, gautas Cd išsiplovimas buvo mažiausias ir siekė 1,4 % nuo bendro Cd 

kiekio, esančio dirvožemyje. 
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3.23 pav. Sunkiųjų metalų išsiplovimas iš dirbtinai užteršto smėlingo 

dirvožemio, turinčio 10 % organinės medžiagos: a) Cd išsiplovimas; 

b) Cu išsiplovimas; c) Ni išsiplovimas; d) Pb išsiplovimas 

Fig. 3.23. Leaching of heavy metals from artificially contaminated sandy 

soil, with 10% of organic matter: a) Cd leaching; b) Cu leaching; 

c) Ni leaching;  d) Pb leaching 

Cu išsiplovimas iš kontrolinių dirvožemio bandinių, užterštų Cu, siekė 

0,015 %. Panaudojus tik CaCO3, Cu išsiplovimas dirvožemyje, užterštame Cu, 

sumažėjo iki 0,007 %. Panaudojus 0,35 % Fe nanodalelių dirvožemyje, užterš-

tame Cu, Cu išsiplovimas siekė 0,014 %. Papildomai panaudojus kalcio karbo-

natą, gautas Cu išsiplovimas siekė 0,01 % nuo bendro Cu kiekio, esančio dirvo-

žemyje. Ni išsiplovimas iš kontrolinių dirvožemio bandinių, užterštų Ni, siekė 

9,0 %. Panaudojus tik CaCO3, Ni išsiplovimas iš dirvožemio, užteršto Ni, suma-

žėjo iki 4,4 %. Panaudojus 0,35 % Fe nanodalelių dirvožemyje, užterštame Ni, 
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Ni išsiplovimas siekė 4,05 %. Papildomai panaudojus kalcio karbonatą, gautas 

Ni išsiplovimas buvo mažiausias ir siekė 1,2 % nuo bendro Ni kiekio, esančio 

dirvožemyje. Pb išsiplovimas iš kontrolinių dirvožemio bandinių, užterštų Pb, 

siekė 0,18 %. Panaudojus tik CaCO3, Pb išsiplovimas dirvožemyje, užterštame 

Pb, sumažėjo iki 0,09 %. Panaudojus 0,35 % Fe (0) nanodalelių dirvožemyje, 

užterštame Pb, Pb išsiplovimas siekė 0,15 %. Papildomai panaudojus kalcio kar-

bonatą, gautas Pb išsiplovimas buvo mažiausias ir siekė 0,05 %.  

3.8. Trečiojo skyriaus išvados  

1. Atlikti teoriniai tyrimai parodė, kad nulinio valentingumo geležies nano-

dalelės geriau imobilizuoja As ir Cr rūgščioje terpėje, tuo tarpu sunkiųjų metalų 

katijonų, Cu, Cd, Ni, Pb, Zn imobilizavimas yra geresnis neutralioje ir šarminėje 

terpėje. Esant neutralioms sąlygoms, kai pH yra nuo 6 iki 8, Pb imobilizacija 

siekia 98,3 %, Cu – 84,4 %, As – 82,6 %, Cd – 57,2 %, Zn – 57,0 %, Ni – 

52,5 % ir Cr – 21,4 %.  Esant pH nuo 4 iki 7, Pb imobilizacija siekia 66,6 %,  

Cu – 46,5 %, As – 95,9 %, Cd – 12,1 %, Zn – 17,5 %, Ni – 12,1 % ir Cr – 

41,7 %. 

2. Panaudojus 0,35–1,05 % nulinio valentingumo geležies nanodalelių smė-

lingame Cd, Ni, Pb ir Cu užterštame dirvožemyje, nustatyta, kad šių metalų 

prieinamumas augalams atitinkamai sumažėja 83–97 %, 74–80 %, 48–64 % ir 

42–61 %. Panašiai 0,35–1,05 % nulinio valentingumo geležies nanodalelių pa-

naudojimas smėlingame dirvožemyje, turinčiame 10 % organinės medžiagos,  

sumažina tų pačių sunkiųjų metalų prieinamumą augalams atitinkamai 82–87 %, 

57–79 %, 37–58 % ir 33–59 %. Iš gautų rezultatų matyti, kad dirvožemyje mobi-

lesni sunkieji metalai, Cd ir Ni, yra imobilizuojami efektyviau nei mažiau mobi-

lūs sunkieji metalai, Cu ir Pb. 

3. Atlikus sunkiųjų metalų cheminių formų pasiskirstymo dirvožemiuose, 

dirbtinai užterštuose Cd, Cu, Ni ir Pb, tyrimus, gauta, kad Cu prisijungimas prie 

amorfinių geležies oksidų yra didžiausias, o Cd – mažiausias. Elektrodo poten-

cialų skirtumas tarp geležies ir sunkiųjų metalų turi svarbią įtaką jų imobiliza-

vimo efektyvumui. Kuo didesnis potencialų skirtumas, tuo didesnis sunkiųjų 

metalų sumažėjimas mainų forma. 

4. Panaudojus 2 % nulinio valentingumo geležies nanodalelių dirvožemyje, 

užterštame medienos impregnantais, augalams prieinama As, Cr, Cu ir Zn dalis 

sumažėja atitinkamai 96, 58, 76 ir 75 %. Tuo tarpu panaudojus 2 % nulinio va-

lentingumo geležies nanodalelių dirvožemyje, užterštame metalų rūdomis, auga-

lams prieinama As, Cu ir Pb dalis sumažėja atitinkamai 21, 88 ir 79 %.  
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5. Nulinio valentingumo geležies nanodalelės 2–3 kartus sumažina As, Cu ir 

Pb dalį mainų forma dirvožemyje, užterštame metalų rūdomis. Didžiausias šių 

metalų perskirstymas gautas tarp kristalinių ir amorfinių Fe oksidų. 

6. Imobilizuotų nulinio valentingumo geležies nanodalelėmis sunkiųjų me-

talų stabilumas užterštuose dirvožemiuose yra skirtingas. Pakopinė sunkiųjų me-

talų ekstrakcija parodė, kad metalų desorbcija iš geležies oksidų labiausiai prik-

lauso nuo sunkiojo metalo joninio spindulio. Kuo sunkiojo metalo joninis 

spindulys panašesnis į geležies joninį spindulį, tuo didesnė metalo dalis lieka 

prisijungusi prie geležies oksidų.   

7. Dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemyje po 12 mėn. nulinio valen-

tingumo geležies nanodalelių sendinmo Cu išlieka stabilus. Nulinio valentingu-

mo geležies nanodalelių senėjimas sumažina Ni, o ypač Pb imobilizavimo efek-

tyvumą. Atlikus Fe (0) nanodalelių sendinimą dirbtinai užterštame smėlingame 

dirvožemyje, gauta, kad Ni dalis mainų forma padidėja nuo 58–82 % iki 69–

89 %, o Pb dalis – nuo 64–89 % iki 88–99 %, palyginti su kontroliniais dirvo-

žemio mėginiais. 

8. Atlikus sunkiųjų metalų imobilizavimo dirvožemiuose, panaudojant 

Fe (0) nanodaleles, skaitinį modeliavimą, nustatyta, gautas modelis gali būti  

naudojamas prognozuojant sunkiųjų metalų cheminių formų pasiskirstymą dir-

vožemiuose. Tačiau būtina įvertinti tai, kad naudojamas modelis iš esmės yra 

pagrįstas iš anksto nustatytomis geležies oksidų ir metalų reakcijų produktų pu-

siausvyros konstantomis ir neatsižvelgia į geležies ir sunkiųjų metalų joninių 

spindulių dydžių skirtumus.  
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Bendrosios išvados 

1. Atlikus dirvožemio mėginių ekstrakciją naudojant CaCl2, nustatyta, kad 

nulinio valentingumo geležies nanodalelių panaudojimas sumažina As, Cd, Cr, 

Cu, Ni, Pb ir Zn prieinamumą augalams tiek dirbtinai, tiek pramonės įmonių 

užterštuose dirvožemiuose. Dirvožemiuose mobilesnių sunkiųjų metalų, As, Cd, 

Ni ir Zn prieinamumas augalams sumažinamas efektyviau nei mažiau mobilių 

sunkiųjų metalų, Cr, Cu ir Pb. 

2. Atlikus eksperimentinius tyrimus nustatyta, kad pakopiškai į užterštą dir-

vožemį pridedant 1 % CaCO3 ir 0,35 % nulinio valentingumo geležies nanodale-

lių, augalams prieinama Cd ir Ni dalis dirbtinai užterštame smėlingame dirvo-

žemyje sumažėja atitinkamai 6–7 ir 1,3 karto daugiau, palyginti su šių metalų 

imobilizacija, kai buvo naudojamos tik nulinio valentingumo geležies nanodale-

lės.   

3. Sunkiųjų metalų cheminių formų pasiskirstymo dirvožemiuose tyrimai 

parodė, kad sunkiųjų metalų katijonų (Cd, Cu, Ni, Pb) prisijungimas prie gele-

žies oksidų priklauso nuo elektrodo potencialų skirtumo tarp geležies ir sunkiojo 

metalo. Kuo didesnis yra šis skirtumas, tuo sunkiojo metalo jono prisijungimas 

prie geležies oksidų yra didesnis. 

4. Atlikus terminį nulinio valentingumo geležies nanodalelių sendinimą me-

talų rūdomis užterštame dirvožemyje esant 500 °C temperatūrai, gauta, kad  

amorfinių geležies oksidų kiekis sumažėja apie 50 kartų. Šiame dirvožemyje 



98   BENDROSIOS IŠVADOS 

 

 

 

gauta As dalis mainų forma po sendinimo padidėjo nuo 45 % iki 83 %, Cu dalis 

padidėjo nuo 48 % iki 62 %, o Pb dalis – nuo 32 % iki 98 %, palyginti su kont-

roliniais dirvožemio mėginiais prieš ir po sendinimo. 

5. Dirbtinai užterštame smėlingame dirvožemyje sunkiųjų metalų stabilu-

mas buvo tirtas 12 mėn. laikotarpiu nuolat drėkinant dirvožemio mėginius. Po 

šio laikotarpio amorfinių Fe oksidų kiekis dirvožemyje sumažėjo 5–13 kartų. 

Gauti rezultatai parodė, kad Cu imobilizavimas dirvožemyje išlieka efektyvus, 

tačiau Ni ir Pb imobilizavimo efektyvumas sumažėja. Lyginant su kontroliniais 

dirvožemio mėginiais, po sendinimo Ni dalis, esanti mainų forma, padidėja 7–

11 %, o Pb dalis 10–24 %. Taigi iš gautų rezultatų matyti, kad sunkiųjų metalų 

imobilizavimo stabilumas nulinio valentingumo geležies nanodalelėmis priklau-

so nuo geležies ir imobilizuojamų metalų joninių spindulių skirtumo.  
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Rekomendacijos 

1. Darbe nustatyta, kad Fe (0) nanodalelės turi didesnį trumpalaikį imo-

bilizavimo efektyvumą nei Fe (0) mikrodalelės, tačiau dėl didesnio 

reaktyvumo jos greičiau sensta. Todėl ilgalaikiu laikotarpiu Fe (0) 

nanodaleles rekomenduojama taikyti dirvožemyje imobilizuojant As, 

Cu ir Ni, kurių joninis spindulys yra panašus į trivalentės Fe joninį 

spindulį. Atsižvelgiant į dirvožemio užterštumą, siūloma naudoti nuo 

1 iki 2 % (pagal dirvožemio masę) Fe (0) nanodalelių. Siekiant toly-

giai paskirstyti Fe (0) nanodales dirvožemyje, rekomenduojama už-

terštą dirvožemį sumaišyti su nanodalelių suspensija. Siūloma, kad 

vandens kiekis Fe (0) nanodalelių suspensijoje būtų apie 80 % dirvo-

žemio vandens sulaikymo gebos. 

2. Imobilizuojant mobilių sunkiųjų metalų, kadmio ir nikelio, katijonus 

dirvožemiuose, siūloma pakopiškai pridėti į dirvožemį šių priedų – 

kalcio karbonato (1 % dirvožemio masės) bei Fe (0) nanodalelių  

(1–2 % dirvožemio masės). 
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Summary in English 

Introduction 
 

Formulation of the problem 

Due to human activities, various pollutants are constantly entering the soil  

(Brookes, 1995). Soil contamination with heavy metals is one of the major environmen-

tal problems (Komárek et al., 2013). Heavy metals enter the soil owing to emissions 

from industrial facilities, vehicles, disposal of waste with high amount of heavy metals, 

sewage sludge fertilization, atmospheric precipitation. Heavy metals most commonly 

found at contaminated areas are lead (Pb), chromium (Cr), arsenic (As), zinc (Zn), cad-

mium (Cd), copper (Cu), mercury (Hg), and nickel (Ni) (Wuana & Okieimen, 2011). 

Vehicles have a significant negative impact on soil: increased levels of Pb, Zn and Cu 

are often found on roadsides (Zvilnaitė & Tričys, 2009). Soils are the major sink for 

heavy metals released into the environment by anthropogenic activities. Metals can be 

transported through soil pores and enter ground or surface water  

(Wuana & Okieimen, 2011). Bioavailable heavy metals can pose risks to human health 

and ecosystems, due to their availability to plants (Brookes, 1995;  

Wuana & Okieimen, 2011). The contamination of the food chain is one of the most im-

portant pathways for heavy metals to enter the human body (Khan et al., 2008). Due to 
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soil contamination by heavy metals and the migration of heavy metals from the source of 

contamination, less land is suitable for the agricultural use (Wuana & Okieimen, 2011). 

Relevance of the thesis 

Remediation of heavy metal contaminated soils is relevant to protect human health and 

soil quality. It is very important that pollution from contaminated areas does not spread 

to residential, recreational and agricultural areas, so it is important to immobilize heavy 

metals. Immobilization is one of the soil remediation techniques that reduces the solubi-

lity and bioavailability of heavy metals.  

Recently, various Fe nanoparticles have been introduced worldwide for the immo-

bilization of heavy metals in soil. For example, Gong et al. (2012), Van Koetsem 

et al. (2016) investigated the immobilization of Hg in soils using Fe sulfide nanopar-

ticles. Their studies have shown a significant decrease in the bioavailability of Hg. Liu 

and Zhao (2007) investigated the immobilization of Cu in soil using Fe phosphate nano-

particles. Studies by the authors showed that 3.0 mg of Fe phosphate nanoparticles per 

1 g of soil reduced Cu leaching by 63–87%. Zero valent iron (Fe (0)) nanoparticles have 

also been introduced in the remediation of contaminated soils. Immobilization of As 

(e.g., Gil-Díaz et al., 2014; Vítková et al., 2017) and Cr (e.g., Singh et al., 2011, 2012, 

Gil-Díaz et al., 2017, Xu and Zhao, 2007, Franco et al. 2009) in soils using Fe (0) nano-

particles has been the most studied compared to other trace elements. Immobilization of 

other heavy metals (e.g., Cd, Pb, Zn) using Fe(0) nanoparticles has been studied to a 

lesser extent (Gil-Díaz et al., 2017; Vítková et al., 2017). 

The application of Fe(0) nanoparticles is a promising way to restore contaminated 

soil, but due to the differences in soil physical and geochemical properties, the immobi-

lization of heavy metals using Fe(0) nanoparticles needs to be further investigated. It is 

also important to investigate the long-term stability of immobilized heavy metals using 

these nanoparticles, as most of the studies have evaluated the short-term efficiency of 

heavy metal immobilization.   

The object of research 

The object of research – immobilization of As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni and Zn in soils using 

Fe(0) nanoparticles.  

The aim of the thesis 

The aim of the thesis – to evaluate the possibilities of application of Fe(0) nanoparticles 

for immobilization of As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn in soils by using different 

extraction methods.  

The tasks of the thesis 

To achieve the aim of the thesis, the following tasks have been defined: 

1. To theoretically study the dependence of immobilization of As, Cd, Cr, Cu, Ni, 

Pb and Zn and their mixtures As, Cu, Pb and As, Cr, Cu, Zn on solution pH.  

2. To experimentally investigate and evaluate the immobilization of As, Cd, Cr, 

Cu, Ni, Pb, and Zn in artificially and industrially contaminated soils using 

Fe(0) nanoparticles. 
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3. To determine the influence of ageing of Fe(0) nanoparticles on the heavy metal 

stability in soil.   

4. To improve the immobilization of heavy metals in soil by stepwise addition of 

CaCO3 and Fe(0) nanoparticles. 

5. To model the immobilization of heavy metals in soils with Fe(0) nanoparticles 

and to compare modeling results with the results of the experimental studies.   

Research methodology 

Soil sampling and determination of soil properties were performed according to standar-

dized methods (ISO 18400-102:2017, ISO 10390:2005 and ISO 17892-4). Heavy metal 

contaminated soil samples were mixed with Fe(0) nanoparticles and dried at room tem-

perature. The immobilization efficiency of heavy metals in soils was determined using 

the following extraction methods: a) using 0.01 M CaCl2 solution; b) by performing a 

sequential extraction procedure, which consists of 6 steps. The concentrations of heavy 

metals in the extracts were analysed using a Buck Scientific 2010 VGP atomic ab-

sorption spectrophotometer. The ageing of Fe(0) nanoparticles in soils was performed in 

2 different ways: by constantly humidifying soil samples for a 12-month period up to 

90% of soil water holding capacity and by thermally ageing of Fe(0) nanoparticles for 

1 h at 500 °C in a muffle furnace. Visual Minteq 3.1 was used to model the immobiliza-

tion of heavy metals in different soils. 

Scientific novelty of the thesis 

The scientific novelty of the work is that the stability of heavy metal immobilization is 

evaluated by ageing Fe(0) nanoparticles in soils and the distribution of heavy metals is 

determined by using a sequential extraction procedure that evaluates heavy metal bin-

ding to amorphous and crystalline Fe oxides. 

Practical value of the research findings 

Based on the results of the performed research, Fe(0) nanoparticles can be applied to 

immobilise As, Cr, Cd, Cu, Pb, Ni and Zn in contaminated soils. The use of calcium 

carbonate in combination with Fe(0) nanoparticles can further reduce the mobility of Cd, 

Cu, Ni and Pb in soils and their availability to plants. 

Defended statements 

1. The use of 1.0% by soil weight of Fe(0) nanoparticles in sandy soil contamina-

ted only with Cd, Cu, Ni and Pb, in which the concentration of these metals are 

about 200 mg/kg, reduces the Cd, Cu, Ni, and Pb availability to plants by  

about 30, 3, 5, and 3 times, respectively. 

2. Subsequent addition of 1% by weight of CaCO3 and Fe(0) nanoparticles to 

sandy soil increases Cd and Ni immobilization efficiency by 7 and 1.3 times, 

respectively, compared to immobilization efficiency using only Fe(0) nanopar-

ticles.  

3. The use of 2% by soil weight of Fe(0) nanoparticles in sandy mining-

contaminated soil in which the concentration of As, Cu and Pb are about 350, 
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1000 and 3000 mg/kg, respectively, reduces the exchangeable fraction of these 

metals by 2–3 times. 

4. The ageing of Fe(0) nanoparticles in Pb-contaminated soil for 1 h at 500 °C 

temperature desorbs about 80% of immobilized Pb. 

Approval of the research findings  

Six articles were published on the subject of the dissertation: three – in scientific jour-

nals included in Clarivate Analytics Web of Science database (Vasarevičius et al., 2020; 

Danila et al., 2020; Vasarevičius et al. 2019); one – in journal listed in other internatio-

nal database (Danila ir Vasarevičius, 2017); two – in international conference publica-

tions which are referred by Clarivate Analytics Web of Science database Proceedings 

(Danila et al., 2018; Danila and Vasarevičius, 2017). 1 patent of the Republic of Lithua-

nia was granted: “Method of immobillization of cadmium and nickel in soil”, patent 

number 6776 (Danila ir Vasarevičius). 

Research results on the subject of the dissertation have been presented in six scien-

tific conferences in Lithuania and abroad: 

‒ In 4 conferences for young researchers “Science – future of Lithuania”, 2016–

2020, in Vilnius; 

‒ In international scientific conference “Conference Environmental and Climate 

Technologies” (CONECT) 2018, Riga, Latvia; 

‒ In international scientific conference “Environmental Engineering”, 2017,  

Vilnius. 

The internship was completed at Luleå University of Technology, Sweden, 2018 

(August-September). Dissertation was presented during seminar “Baltic Phytoremedia-

tion” (2020) at Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry. 

The structure of the dissertation 

The dissertation consists of the introduction, three chapters, the general conclusions and 

recommendations, references and a list of scientific publications by the author on the 

topic of the dissertation. The total scope of dissertation – 131 pages, 35 indexed equa-

tions, 36 pictures, 20 tables, and 144 references have been used. 

1. Literature review of nano zerovalent iron particles and their 
application in soil for immobilization of heavy metals 
 
In soils, heavy metals exist in various chemical forms that determine their mobility. 

Bioavailable metals in the soil can participate in chemical and biological reactions.  

Immobilization is a soil remediation technique that reduces the concentration of 

dissolved contaminants in a soil solution (Basta and McGowen, 2004). The main purpo-

se of immobilization is to change the chemical form of heavy metals while reducing 

their mobility and solubility.  

Fe(0) nanoparticles are one of the most widely used nanotechnologies in water and 

soil remediation. The term nanoparticles is commonly used to refer to very small par-

ticles with dimensions less than 100 nanometers (Cook 2009). Fe(0) nanoparticles ra-

pidly react with water and oxygen to form an outer layer of Fe (hydr)oxides or  
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oxyhydroxides. This results in the core-shell structure (O’Carroll et al., 2013). Due to 

this structure, Fe(0) nanoparticles interact with contaminants as a reductant (due to the 

core) and sorbent (due to the iron oxide and hydroxide layer) (Calderon and Fulla-

na, 2015). Fe oxide layer provides sites for the formation of chemical complexes (Li 

et al., 2006). This layer acts as a sorbent for contaminants, including heavy metals 

(O’Carroll et al., 2013). The most important mechanism for the reactions of Fe(0) nano-

particles with heavy metals is the standard electrode potential (E0) of metals. Mecha-

nisms of immobilization using Fe(0) nanoparticles mainly involve adsorption/surface 

complexation for metal ions with E0 very close or more negative than that of Fe  

(E0 = –0.44 V). Heavy metal ions such as Zn(II) (E0 = –0.76) and Cd(II) (E0 = –0.40) are 

directly adsorbed on the surface of Fe(0) nanoparticles, where they are immobilized 

(Boparai et al., 2011; Li and Zhang 2007). For metal ions such as Ag(II), Hg(II) and 

Cu(II), whose E0 is more positive compared to that of Fe(0), the removal of ions from 

the aqueous solutions is mainly due to reduction and precipitation. The immobilization 

of metal cations with E0 only slightly more positive than that of Fe is mainly due to 

adsorption and partial chemical reduction (Liang et al., 2014).   

Fe(0) nanoparticles applied to soils rapidly transform into reactive Fe oxides  

(e.g., ferrihydrite 5Fe2O3 · 9H2O) with a large surface area and high sorption capacity 

(Komarek et al., 2013; Kumpiene et al., 2006 ). Soil pH has an important effect on the 

immobilization of heavy metals as it affects the surface charge of Fe(0) nanoparticles. 

The pH effect on the sorption of heavy metal ions is related to the changes in the surface 

charge of Fe(0) nanoparticles. In an acidic medium, the surface of the Fe(0) nanopar-

ticles is protonated and an electrostatic repulsion occurs between the positively charged 

surface of the Fe(0) nanoparticles and the heavy metal cations. In an alkaline medium, 

the surface of Fe(0) nanoparticles has a negative charge and becomes more electrostati-

cally favorable for the adsorption of heavy metal cations. 

Most studies reported applications of Fe(0) nanoparticles for heavy metals immobi-

lization in soils under short-term exposure (Gil-Díaz et al., 2017). These studies have 

found a significant reduction in elements’ mobility. Fe(0) nanoparticles can be effective-

ly used in immobilizing various toxic elements, such as arsenic (Zhang et al., 2010), 

chromium (Xu and Zhao, 2007), and others. The long-term stability of immobilized  

heavy metals on Fe oxyhydroxides is pH and redox potential-dependant. The oxida-

tion/ageing of Fe(0) nanoparticles is a corrosion reaction that results in the crystallisation 

of the formed ferrihydrite to more crystalline Fe oxides (e.g. goethite or hematite). The 

crystallisation of Fe can affect the stability of immobilized heavy metals as the surface 

area decreases (Kumpiene et al., 2019). Studies that evaluate the fractionation and  

long-term stability of heavy metals in Fe(0) nanoparticles-treated soils are needed.  

2. Theoretical and experimental research methodologies of 
immobilization of heavy metals in soil 
 
Fe(0) nanoparticle suspension contained 14–18% Fe(0), 3% magnetite, 77% water. Fe(0) 

nanoparticles were coated with polyacrylic acid (3%). The size distribution of particles 

was 10–100 nm, the average particle size was 50 nm, and the average surface area was 
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20–25 m2/g. Fe(0) microparticles, which were also used for heavy metal immobilization, 

contained 97% Fe(0) and some impurities. 

Soil samples were taken from contaminated and non-contaminated areas: 

a) uncontaminated soil samples with a large amount of organic matter were taken 

from the territory in Vilnius; 

b) uncontaminated soil samples (without organic matter) were taken from the  

territory in Vilnius; 

c) soil mostly contaminated with As, Cr, Cu, and Zn (hereafter called CCA-soil) 

was collected from a former sawmill and wood impregnation site in Lessebo, 

Sweden;   

d) soil mostly contaminated with As, Cu, and Pb (hereafter called mining-soil) 

was collected from Slagnäs, Sweden from a former Cu ore transshipment sta-

tion.   

Experimental studies were performed to determine the effect of the use of Fe(0) 

particles on the immobilization of heavy metals in different soils. The soils and used 

amounts of Fe(0) particles in them are presented in Table S.2.1.  

Table S.2.1. Soils and applied amount of Fe(0) micro- and nanoparticles 

Soil type Soil collection 

place 

Soil contamina-

tion 

Applied 

amount of 

nZVI, % 

Applied 

amount of 

mZVI, % 

Applied 

amount of 

CaCO3, % 

Sandy Uncontaminated 

site in Vilnius 

Artificially con-

taminated with 

Cd, Cu, Pb, and 

Ni (about 

200 mg/kg) 

0;  

0.35;  

0.70;  

1.05 

– 1.00 

Sandy 

(with 10 % 

of organic 

matter) 

Uncontaminated 

site in Vilnius 

Artificially con-

taminated with 

Cd, Cu, Pb, and 

Ni (about 

200 mg/kg) 

0;  

0.35;  

0.70;  

1.05 

– 1.00 

Loamy 

sand (with 

5 % of 

organic 

matter) 

Former sawmill 

and wood im-

pregnation site 

in Sweden 

Contaminated 

with  

As (5989 mg/kg),  

Cr (2082 mg/kg),  

Cu (1037 mg/kg),  

Zn (1221 mg/kg) 

2.00 2.00 – 

Sandy Former Cu ore 

transshipment 

station in Swe-

den 

Contaminated 

with  

As (328 mg/kg), 

Cu (1151 mg/kg),  

Pb (3085 mg/kg) 

2.00 2.00 – 

 

Each contaminated soil sample was amended by mixing 200 g of soil with Fe(0) by 

dry soil weight. Deionised water was added to moisten the soil samples to 80% of their 

water holding capacity. The soil samples were thoroughly mixed with amendments and 
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left for 2 weeks at room temperature. Unamended soil samples were also moistened and 

left under the same conditions. CaCO3 was not applied in industrially contaminated soils 

with high As concentrations, since As immobilization is more effective under acidic 

conditions.    

The effectiveness of immobilization was tested by performing leaching tests. 

Extraction with 0.01 M CaCl2 was used to determine the leaching of studied metals in 

the solution, which had a similar ionic strength as many soil solutions. This extraction 

shows readily available metals for uptake by plants. A sequential extraction procedure 

was used to determine the changes in metal fractionation in soils. 5 element fractions in 

the soils were determined, namely: a) exchangeable, b) bound to poorly crystalline 

Fe(III)-oxyhydroxides, c) bound to crystalline Fe/Mn oxides, d) bound to OM and 

sulphide, f) residual. The concentrations of heavy metals in the extracts were analysed 

using a Buck Scientific 2010 VGP atomic absorption spectrophotometer. 

Fe(0) nanoparticles is one of the most widely used nanotechnologies in soil reme-

diation, but its long-term performance can be limited due to its high reactivity and rapid 

ageing. Water is an important medium for chemical reactions in soils. In this regard, 

artificially contaminated sandy soil samples were constantly moistened (once per week) 

for 12 months up to 19% of soil weight (90% of soil water holding capacity). After this 

time, stability of heavy metals was tested using the same extraction procedures. In order 

to study the effect of ageing on the release of elements in mining-contaminated soil, 

control and amended samples were heated at 500 °C in a muffle furnace for 1 h.  

The mechanisms of soil remediation processes were also investigated using Visual 

MINTEQ program by modeling the reactions between Fe(0) nanoparticles (which are 

transformed into reactive Fe oxides in soil) and heavy metals. The modeling of the  

distribution of heavy metal in soils was performed using a three plane CD-MUSIC su-

rface complexation model.  

3. Results of theoretical and experimental research of 
immobilization of heavy metals in soils and their analysis 
 
The application of Fe(0) nanoparticles in artificially contaminated sandy soil samples 

reduced leaching of all CaCl2 extractable heavy metals. More mobile heavy metals ten-

ded to be more susceptible to soil treatment with Fe(0) nanoparticles. Fe(0) nanoparticles 

reduced leaching of metals, as follows: Cd by 83–97%, Ni by 74–80%, Pb by 48–64%, 

and Cu by 42–61%.   

Figure S.3.1 shows the distribution of Cu, Cd, Ni, and Pb in untreated and treated 

artificially contaminated sandy soil. The application of Fe(0) nanoparticles changed the 

fractionation of heavy metals in soil fractions. The highest immobilization efficiency 

was obtained for Cu, which showed the greatest decrease in the exchangeable fraction 

and the greatest increase in the poorly crystalline Fe oxide fraction. After the application 

of Fe(0) nanoparticles in soil samples, the increase in the contents of Cd and Pb in  

poorly crystalline Fe oxide fraction was much lower than the increase in the contents of 

Cu and Ni in poorly crystalline Fe oxide fraction. Contrary to Cu and Ni, the amount of 

Pb and Cd in the crystalline Fe oxide fraction increased along with the increasing per-

centage of Fe(0) nanoparticles. Impurity species, like Pb and Cd, which have very diffe-
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rent ionic radii to that of Fe(III), can affect ferrihydrite size, solubility, its structure and 

crystallinity. 

 
Fig. S.3.1. The distribution of heavy metals in soil artificially contaminated with: a) Cd; b) Cu; 

c) Ni; d) Pb. Chemical fractions: I: exchangeable; II: bound to poorly crystalline Fe(III) oxyhyd-

roxides, III: bound to crystalline Fe-Mn oxides; IV: oxidisable; V: residual 

In this study, ageing of Fe(0) nanoparticles in artificially contaminated sandy soil 

was carried out by constantly maintaining the humidity of untreated and treated soil 

samples for 12 months. These conditions in soil are more pronounced in humid climate. 

There was a substantial decrease in poorly crystalline Fe oxides produced in treated soil 

samples – after 12 months, the amount of poorly crystalline Fe oxides decreased by  

5–13 times, and a similar increase of crystalline Fe oxides in treated soil samples was 

observed. 
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The results also show that the ageing affected the distribution of Cd, Cu, Ni, and Pb 

in all soil samples. The amount of heavy metals in the exchangeable fraction (Fig. S.3.2) 

decreased after 12 months of ageing. Also, the content of heavy metals in residual 

fraction increased, compared with the content of the same heavy metals before ageing. 

After entering the soil, highly soluble metals gradually react with different constitutes of 

the soil (like Fe or Al oxides) (Huang et al. 2015).  

 
Fig. S.3.2. The distribution of heavy metals in soil samples artificially contaminated with: a) Cd; 

b) Cu; c) Ni; d) Pb. Chemical fractions: I: exchangeable; II: bound to poorly crystalline Fe(III) 

oxyhydroxides, III: bound to crystalline Fe-Mn oxides; IV: oxidisable; V: residual    

Fig. S.3.2 shows that treatment remained effective for Cu over the 12-month  

period. A decrease in immobilization efficiency for Ni, and especially for Pb, was ob-

served in treated soils. Twelve months of ageing increased the percentage of Ni in the 

exchangeable fraction of Fe(0) nanoparticles-treated soil samples from 58–82% to 69–
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89%, compared with concentrations found in control samples before and after ageing. 

Ageing increased the content of Cd in the exchangeable fraction of Fe(0) nanoparticles 

treated samples from 88–97% to 91–98%, compared with concentrations found in con-

trol before and after ageing. The results show that the retention of heavy metals in soils 

by reactive Fe oxides strongly depended on the ionic radius of the heavy metal. The age-

ing results showed decreased binding to Fe oxides associated with increasing ionic  

radius of the heavy metal. The ionic radius of Ni(II) (69 pm) and Cu(II) (73 pm) is more 

compatible for the incorporation of these metal cations into the structure of Fe oxides by 

replacing Fe(III) (64.3 pm) than that of Cd(II) (95 pm) and Pb(II) (119 pm).  

The method proposed by the author is used to increase the immobilization of heavy 

metal cations, namely, Cd and Ni, in artificially contaminated sandy soil by sequentially 

adding CaCO3 (1% by soil weight) and Fe(0) nanoparticles to the Cd-and Ni- contami-

nated soil samples. The obtained results are showed in Figure S.3.3.  

 
Fig. S.3.3. Cd and Ni immobilization using Fe(0) nanoparticles and CaCO3 in artificially  

contaminated sandy soil: a) leaching of Cd (%); b) leaching of Ni (%) 

Cd leaching from control soil was 23.3%. The use of 1% CaCO3 by soil weight re-

duced the Cd leaching to 5%, while the use of 0.35% Fe(0) nanoparticles reduced the Cd 

leaching to 3.9%. When both CaCO3 and Fe(0) nanoparticles were used, Cd leaching 

was the lowest and reached 0.54%. 

Ni leaching from control soil sample contaminated with Ni was 9.0%. The use of 

1% CaCO3 by soil weight reduced the Ni leaching to 2.8%. The use of 0.35% Fe(0) na-

noparticles reduced the Ni leaching to 4.1%. When both CaCO3 and Fe(0) nanoparticles 

were used, Ni leaching was the lowest and reached 0.75%. 

Often heavy metal contaminated soils become acidic. Immobilization of heavy me-

tal cations by Fe(0) nanoparticles is more efficient in an alkaline environment. CaCO3 

was additionally used to increase soil pH. Since Fe(0) nanoparticles become negatively 

charged in an alkaline environment, this facilitates the binding of metals that are positi-

vely charged. Due to electrostatic attraction, negatively charged Fe(0) nanoparticles 

attract positively charged heavy metal cations from the soil solution.     
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The order of Cd, Cu, Pb and Ni immobilization efficiency in artificially contamina-

ted sandy soil obtained using Visual MINTEQ chemical equilibrium model was as 

follows: Pb>Cu>Ni>Cd. Meanwhile, experimental studies showed better immobilization 

of Cu than Pb. The reason for this is that the equilibrium constants of reaction between 

Pb and amorphous Fe oxide (ferihydrite) (e.g., Fe(O)2HPbPO3H or Fe(OH)2Pb+) are of 

higher values compared to equilibrium constants of reactions between Cd, Cu, Ni and Fe 

oxides. The higher the reaction equilibrium constant, the more reaction products produce 

(i.e. simulated immobilization efficiency was higher). In addition, the modeling program 

does not evaluate the electrode potential differences between Fe and the studied metals. 

Comparing the experimental and modeling results of heavy metal immobilization with 

Fe(0) nanoparticles, Cd, Cu, and Pb binding to amorphous Fe oxides obtained by mode-

ling was up to 15, 13, 35% higher (at the same time, the immobilization efficiency was 

higher) than that obtained in the experimental studies. This difference can be explained 

by the fact that NH4 acetate was used to determine the exchangeable fraction of heavy 

metals in soil samples. Acetate ions interact with Fe oxides and can dissolve some of 

Fe oxides and the associated heavy metals. Comparing the experimental and modeling 

results of the distribution of the chemical forms of heavy metals, the differences obtai-

ned between the control soil samples were small and amounted to 5–7%, except in the 

case of Ni. The portion of Ni obtained in the exchangeable fraction was 18% higher 

compared to the experimentally obtained results. The larger difference in the case of Ni 

could be due to the small difference between the ionic radius between Fe and Ni: a 

higher amount of Ni bound to Fe oxides after artificial soil contamination. In the mode-

ling program the constants of reaction between components are evaluated, however the 

influence of ionic radius, which can also influence the mobility of the trace elements in 

soil is not considered.  

The application of Fe(0) micro- and nanoparticles in CCA-soil changed the fractio-

nation of As, Cr, Cu, and Zn (Fig. S.3.4). No As, Cr, or Zn, and only a negligible amount 

of Cu were determined in the residual fraction of treated and untreated soil samples, 

thereby indicating that these metals were relatively soluble and leached in previous sta-

ges of the extraction. The application of Fe(0) micro- and nanoparticles reduced As in 

the exchangeable fraction from 9.7% to 8.0% and 2.9%, respectively. Fe(0) micro- and 

nanoparticles increased the fraction of As bound to Fe(III) oxyhydroxides from 65.4% to 

70.6% and 70.5%, respectively. The use of Fe(0) nanoparticles slightly increased the 

fraction of As bound to crystalline Fe oxides from 24.7% to 26.6%. The fractionation of 

Cr was not changed substantially by Fe(0) micro- and nanoparticles. The largest change 

was observed in the fraction of Cr bound to Fe(III) oxyhydroxides, which slightly  

increased from 29.7% to 32.5% and 33.3% in the Fe(0) micro- and nanoparticles treated 

samples, respectively. After the application of Fe(0) micro- and nanoparticles,  

the amount of Cu in the exchangeable fraction decreased from 46.9% to 44.6% and 

46.6%, respectively. Also, the amount of Cu bound to Fe(IIII) oxyhydroxides increased 

only slightly. Similarly, soil treatment slightly increased the Cu concentrations in the 

organic matter fraction from 0.93% to 2.13% and 1.05%, respectively. 
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Fig. S.3.4. The distribution of As, Cr, Cu, and Zn in the untreated (UN), zerovalent iron (ZVI)-

treated, and nano zerovalent iron (nZVI)-treated chromated copper arsenate soil fractions. 

I: exchangeable; II: bound to Fe(III) oxyhydroxides; III: bound to Fe–Mn oxides; IV: bound to 

organic matter and sulphide; V: residual 

Overall, treatment of this soil with both types of Fe amendments did not have a 

considerable impact on Cu fractionation in soil. Zinc was the most mobile element found 

only in the first two fractions, and was predominantly exchangeable Zn (51.9% of the 

total content). The use of Fe(0) micro- and nanoparticles reduced the exchangeable 

fraction from 51.9% to 45.8% and 31.4%, respectively, and increased Zn bound to 

Fe(III) oxyhydroxides from 48.1% to 53.8% and 66.6%, respectively. 

Fig. S.3.5 shows the distribution of As, Cu, and Pb in the mining-contaminated 

soil. Soil amendment with Fe(0) micro- and nanoparticles decreased the exchangeable 

fractions of elements by 2–3 times. Comparing the untreated and treated soils, the most 

significant redistribution of elements was obtained between poorly crystalline and crys-

talline Fe oxides. The highest immobilization efficiency among the studied metals was 

obtained for As, which was mainly through binding to Fe(III) oxyhydroxides. The treat-

ment with Fe(0) micro- and nanoparticles increased the amount of As in this fraction 

from 26.1% to 94.4% and 92.7%, respectively. Similarly, there was a significant increa-

se in Cu bound to Fe(III) oxyhydroxides from 7.1% to 41.3% and 43.9%, respectively, 

while the fraction of Pb bound to this fraction increased from 16.1% to 32.1% and 

37.1%, respectively. Although the Fe oxide surfaces have predominantly positively 

charges under acidic conditions (Bowell, 1994), a certain amount of negatively charged 

surfaces are also co-present and contribute to metal binding.  

Thermal ageing of Fe(0) nanoparticles was used to accelerate the transformation of 

Fe oxide phases in order to predict the long-term stability of immobilised As, Cu, and 

Pb. After heating, amended and unamended soil samples obtained a red colour, which 

indicated the oxidation of Fe likely to hematite. This Fe(III) oxide is a strong pigment 

that can give soils a red colour (Schwertmann & Cornell, 2008).  

A slight increase in As leaching was observed after thermally ageing the unamen-

ded and amended mining-soil (Fig. S.3.6). The fraction of As associated with crystalline 
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Fe oxides increased in the soil amended by Fe(0) microparticles and particularly in the 

soil amended by Fe(0) nanoparticles, while the fraction bound to poorly crystalline Fe 

oxyhydroxides decreased. Furthermore, the exchangeable fraction of As also increased 

after thermal ageing. 

 

 
Fig. S.3.5. The distribution of As, Cu, and Pb in the untreated (UN), zerovalent iron (ZVI)-treated, 

and nano zerovalent iron (nZVI)-treated mining-soil fractions. I: exchangeable; II: bound to Fe(III) 

oxyhydroxides; III: bound to Fe–Mn oxides; IV: bound to organic matter and sulphide;                

V: residual 

Similar behaviour was observed for Cu, but for Pb, the substantial increase in the 

exchangeable fraction at the expense of all other fractions occurred after thermal ageing 

(from 0.4 to 1.2% before to 78–85% after thermal ageing). Comparing Fe(0) micro- and 

nanoparticles, better stability of the immobilised elements was obtained using Fe(0) 

microparticles because a larger amount of As, Cu, and, Pb remained bound to amor-

phous Fe oxides after thermal ageing.  

Heating reduced the amount of poorly crystalline Fe oxides by 2 times in the soil 

amended with Fe(0) microparticles, whereas the amount of poorly crystalline Fe oxides 

was reduced by 50 times in the soil amended Fe(0) nanoparticles. The shell of Fe(0) na-

noparticles is a thin and has a defective nature (Li et al., 2006), which could have caused 

a faster ageing of Fe(0) nanoparticles. The presence of a denser and more stable oxide 

layer of Fe(0) microparticles could be the reason of the lesser crystallisation extent of 

microiron. 

The results showed that the transformation of poorly crystalline Fe phases to crys-

talline Fe oxides, such as hematite, may increase the leaching of sorbed heavy metals, 

however such transformations might be more pronounced under arid climatic conditions. 
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Fig. S.3.6. The distribution of As, Cu, and Pb in the untreated, zerovalent iron (ZVI)-treated, and 

nano zerovalent iron (nZVI)-treated soil fractions obtained after thermal ageing. I: exchangeable; 

II: bound to Fe(III) oxyhydroxides; III: bound to Fe–Mn oxides; IV: oxidisable; V: residual 

Comparing As, Cu, and Pb retention by poorly crystalline and crystalline Fe oxides 

in mining-soil, the best immobilization was achieved for As and Cu, whereas the worst 

immobilization was achieved for Pb. The ionic radius of Cu(II) (73 pm) is more compa-

tible for ion incorporation into the crystalline Fe structure than that of Pb(II) (119 pm) 

(Martínez and McBride, 1998), which may explain the larger retention of Cu bound to 

Fe oxides compared with that of Pb. The results suggested that the long-term retention of 

As and Cu may last longer than that of Pb. 

The modeling study of As, Cu, and Pb fractionation in mining-soil was performed 

using Visual MINTEQ chemical equilibrium model. High levels of Fe (29 g/kg) were 

found in this mining-soil, which may have had a significant effect on low As mobility. 

The fraction of As obtained in the experimental studies in the exchangeable form was 

4.9% in the control soil and 2.0% in the soil, in which Fe(0) nanoparticles were used. 

While the fraction of As obtained in the modeling in the exchangeable form was less 

than 0.1%. Meanwhile, the fraction of Cu obtained in the modeling in the exchangeable 

form of control soil was about 3.5 times higher than that found in experimental studies, 

while the part of Pb was about 2 times higher. This can be explained by the fact that so-

me fraction of Cu and Pb may have migrated through the soil pores before sampling. 

The simulated Cu and Pb immobilization efficiency was about 5 times higher than that 

obtained during the experiments. It is likely that the immobilization efficiencies of these 

heavy metals obtained in the experimental studies were lower due to the NH4 acetate 

solution used to determine exchangeable forms of heavy metals. This solution not only 

determines the amount of exchangeable metals, but can also dissolve some of Fe oxides.  
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General conclusions 
 

1. The use of nano zerovalent iron particles reduces the availability of As, 

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn to plants in both artificially and naturally con-

taminated soils. The availability of more mobile heavy metals, As, Cd, Ni, 

and Zn, is reduced more efficiently than that of less mobile heavy metals, 

Cr, Cu, and Pb.     

2. Experimental studies showed that stepwise addition of 1% calcium carbo-

nate and 0.35% nano zerovalent iron particles to the Cd- and Ni-

contaminated sandy soil samples, decreases the plant accessible fraction of 

Cd and Ni by respectively 6–7 and 1.3 times more than only nano zerova-

lent iron particles are used.  

3. Experimental studies of the distribution of heavy metals in soils have 

shown that the binding of heavy metal cations (Cd, Cu, Ni, Pb) to iron 

oxides depends on the difference in electrode potentials between iron and 

heavy metal. The higher the difference, the higher the increase of heavy 

metal ion bound to the iron oxide fraction. 

4. Thermal ageing of nano zerovalent iron particles at 500 °C temperature 

applied in mining-soil decreases the amount of amorphous Fe oxides by 

about 50 times. In this soil, after ageing the exchangeable fraction of As, 

Cu, and Pb increased from 45% to 83%, 48% to 62%, and from 32% to 

98%, respectively, compared to control soil samples before and after  

ageing. 

5. The stability of heavy metals in artificially contaminated sandy soil was 

studied for 12 months. After this period, the amount of amorphous iron 

oxides in the soil decreases by 5–13 times. The obtained results showed 

that the immobilization of Cu in the soil remains effective, however the 

efficiency of the immobilization of Ni and Pb decreases. Compared to the 

control soil samples, ageing increased the exchangeable fraction of Ni and 

Pb by 7–11% and by 10–24%, respectively. Thus, from the obtained re-

sults it can be stated that the stability of heavy metal immobilization by 

zerovalent iron nanoparticles depends on the difference between the ionic 

radii of the iron and the metals to be immobilized. 
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Recommendations  
 

1. It was determined that nano zerovalent iron particles have a higher short-

term immobilization efficiency than zerovalent microparticles, but due to 

the higher reactivity nanoparticles age faster. Therefore, in the long-term 

perspective, it is recommended to apply nano zerovalent iron particles in 

the soil for imobilization of As, Cu and Ni, which have an ionic radius  

similar to that of trivalent iron. Depending on the soil contamination, it is 

proposed to use 1–2% (by dry soil weight) of these nanoparticles. In order 

to evenly distribute the nanoparticles in the soil, it is recommended to mix 

the contaminated soil with the nano zerovalent iron particle aqueous dis-

persion. It is proposed that the water content in the dispersion would be 

about 80% of soil water holding capacity.   

2. When immobilizing heavy metal cations, cadmium and nickel, in soils, it 

is recommended to subsequently add the following amendments to the  

soil – calcium carbonate (1% by dry soil weight) and nano zerovalent iron 

particles (1–2% by dry soil weight). 
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