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Reaktivní sorbenty



Reaktivní sorbenty na bázi oxidu kovů - historie 

NanoScale Corporation

Prof. Kenneth J. Klabunde, Kansas State University

1991 * NANOSCALE METAL-OXIDE PARTICLES CLUSTERS AS 

CHEMICAL REAGENTS 

CaO a MgO připravené  nadkritickým sušením z organokovových prekurzorů,

Později další oxidy – ZnO, Al2O3, ….

1995 * Nantec Inc., později NanoScale Corp
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NanoScale Corporation

NanoScale – rodinné stříbro státu Kansas, příklad úspěšné

komercializace, využití nanokrystalických oxidů kovů k

rozkladu nebezpečných a toxických látek – průmyslových

chemikálií a zejména bojových chemických látek (CWAs)

V letech 2000 – 2008 získali státní zakázky ve výši 18.6 mil. USD, další 

zakázky od US Army, US Navy aj., např. zakázka na dodávku individuálních 

dekontaminačních balíčků M295. V letech 2009 – 2011 tvořily státní zakázky 

převážně od ministerstva obrany 90% obratu firmy

2013* NanoScale Corp. končí svou činnost

NanoScale Corporation has completed a 

voluntary surrender of all assets to Landmark 

National Bank. NanoScale’s commercial 

business activities have ceased, and the 

Company is cooperating with Landmark to 

optimize the value of the assets during an orderly 

shutdown period. We have no other comments

The former COO of a Kansas tech 

company pleaded guilty to trying to 

defraud the U.S. government.
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NanoScale Corporation

Nejznámější produkt: 

FAST-ACT (First Applied Sorbent Treatment - Against Chemical Threats)

FAST-ACT je směsí MgO a TiO2. Vykazuje silnou alkalickou 

reakci (pH vodné suspenze ≈ 10) a lze jej použít i k neutralizaci 

kyselin a obecně k likvidaci průmyslových havárií

Enware

Enware Australia



Výzkum reaktivních sorbentů v ČR

Před r. 2010 se skupina V. Štengla v Ústavu anorganické chemie v Řeži 

zabývá materiály pro fotokatalytický rozklad škodlivých látek. Ukazuje se, 

že některé z těchto látek jsou schopny rozkládat i bojové chemické látky.

Vyvinuty nové metody přípravy na „mokré cestě“ vhodné pro 

průmyslovou produkci.

Úspěšně testováno při rozkladu vysoce nebezpečných bojových 

chemických látek – soman, VX agent, yperit

V té době začíná intenzívní spolupráce mezi UACH Řež a FŽP UJEP 

(smlouva o spolupráci z r. 2008, společné doktorské studium, společný 

„výzkumný prostor“)

V r. 2012 první společný grant GAČR na výzkum degradace 

organofosforečných pesticidů.
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Příprava reaktivních sorbentů na bázi oxidů kovů

Techniques used:

 homogeneous 

hydrolysis/precipitati

on



precipitation/calcinati

on

 sol-gel process

…

Examples:

 titanium oxide

 cerium oxide

 magnesium oxide

 Fe oxides (megnetite, maghemite, ferrihydrite, …

 mixed-metal and doped metal oxides

 core-shell materials including magnetically separable 

composites

 multifunctional materials

cerium oxide with 

bundle-like morphology

cerium oxide with 

flower-like morphology

10 nm



Rozklad organofosfátů (parathion methyl)

7

-OH skupiny na povrchu oxidu



Rozklad parathion methylu na CeO
2
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Srovnání FAST-ACT a CeO
2
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Hydrolýza látky VX
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Prozatímní souhrn:

• Bylo prokázáno v několika nezávislých laboratořích v ČR i v 

zahraničí, že námi vyvinuté sorbenty jsou v řadě ukazatelů 

srovnatelné a lepší, než zavedené prostředky včetně FAST-ACT

• Vzorky sorbentů byly zkoumány v rámci mezinárodních projektů 

včetně projektu NATO

• V r. 2017 zahájil Vojenský výzkumný ústav (VVU) vývoj nových 

typů dekontaminačních prostředků

• Obdobný projekt řeší i Státní ústav jadrné, chemické a biologické 

ochrany (SÚJCHBO)



Neformální konsorcium zabývající se vývojem reaktivních sorbentů

Jaký bude další osud?



Novější typy reaktivních sorbentů -

MOFs

 Sorbenty na bázi MOF 

(Metal-Organic-Framework)



MOF imobilizované na nanovláknech

J. Zhao et al.: Ultra-Fast Degradation of Chemical Warfare Agents Using 

MOF–Nanofiber Kebabs. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 13224.

DMNP
GD



Novější typy reaktivních sorbentů –

funkcionalizovaná celuloza

Degradation of parathion methyl in the presence of the sorbent 

Iontosorb PaO in an aqueous solution (TRIS buffer with pH 7); 

b) blank experiment (TRIS buffer without sorbent) 


