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Abstract: 

The effectiveness of thermal desorption could be influenced by addition of additives. Zero valent 

nanoscale iron (nZVI) was used in this work. Different amounts of nZVI were added to artificially 

contaminated matrix and their influence on heating was measured during microwave heating. In this 

study the effectiveness of desorption of contaminants from the matrices with the addition of nZVI or 

without nZVI under the same conditions was compared. Matrix with nZVI contained after thermal 

desorption lower levels of contaminants than the matrix without the addition of nZVI. 
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Abstrakt: 

Účinnost termické desorpce lze do jisté míry ovlivnit přídavkem vhodně zvoleného aditiva. V dané 

práci bylo jako aditivum vybráno nulamocné nanoželezo (nZVI). Různé množství nZVI bylo 

přidáváno k uměle kontaminované matrici a byl sledován vliv na dobu ohřevu matrice při 

mikrovlnném ohřevu. Byly porovnávány účinnosti desorpce kontaminantů z matric s přídavkem nZVI 

a bez nZVI při dodržení stejných podmínek. Matrice s nZVI obsahovaly po termické desorpci nižší 

obsahy sledovaných kontaminantů než matrice bez přídavku nZVI. 
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Úvod 

Termická desorpce patří mezi tradiční fyzikálně chemické sanační technologie. Tato metoda je 

založena na principu ohřevu kontaminovaného materiálu, přičemž dojde k mobilizaci kontaminantů 

a jejich desorpci z matrice do proudu nosného plynu, který je nejčastěji dále veden přes kondenzační 

systém, kde dochází ke kondenzaci kontaminantů a vody (je-li v matrici zastoupena). Dále pak 

ochlazený plyn prochází do adsorbéru k dočištění. Vzniklý kondenzát je možné dále upravovat, popř. 

spalovat ve spalovně nebezpečného odpadu, nebo lze odstranit dalšími metodami, například metodou 

bazické katalytické dechlorace (BCD) (Matějů, 2006).  

 

V podstatě existují dva typy ohřevu: konvenční a mikrovlnný. V případě konvenčního ohřevu je 

materiál ohříván teplem stěn desorbéru, popř. přímo plamenem z hořáků umístěných uvnitř desorbéru. 

Mikrovlnný ohřev je založen na interakci mikrovln generovaných magnetronem s materiálem vsádky. 

Výhodou tohoto ohřevu je kratší doba nutná k ohřevu, snadná regulace a možnost selektivního ohřevu, 

popř. tento ohřev lze ovlivnit přídavkem aditiv (Li, 2009).  

 

I když technologie termické desorpce vykazuje vysoké účinnosti odstraňování kontaminantů, patří tato 

technologie mezi velice náročné z hlediska nákladů nejen provozních, ale i pořizovacích. Tato práce, 

stejně jako i práce předešlé, vytvořené kolektivem autorů, si kladou za cíl tuto technologii 

optimalizovat a následně i nabyté poznatky aplikovat do poloprovozních měřítek (Hendrych, 2011). 

Jednou z možností mohou být vhodně zvolená a použitá aditiva. Tato aditiva mohou pozitivně 

ovlivňovat dobu ohřevu vsádky (při termické desorpci s mikrovlnným ohřevem), nebo například 

mohou způsobovat dehalogenaci uvažovaných kontaminantů přímo při procesu desorpce. 

 

V literatuře lze nalézt několik článků zabývajících se vlivem aditiv v přítomnosti mikrovlnného pole 

(Gao, 2009). Mimo jiné byl např. zkoumán přídavek aktivního uhlí v případě dekontaminace zeminy 



 

 

kontaminované PCB. Bylo prokázáno, že aktivní uhlí pomáhá absorbovat mikrovlnné záření a tím 

i urychlit ohřev matrice, navíc fungovalo jako redukční činidlo při dechloraci kontaminantu (Liu, 

2006). Další výzkum se týkal přídavku nZVI do vodného roztoku chlorbenzenu, který byl pak 

ozařován mikrovlnným zářením. Dekontaminace po přídavku nZVI dosahovala vyšší účinnosti, což je 

zřejmě dáno snížením aktivační energie chlorbenzenu účinkem mikrovln (Jou, 2010). 

 

I když lze v odborných periodikách nalézt spoustu článků, věnujících se problematice nZVI, konkrétně 

jejich dechloračním účinkům, zatím nebyl nalezen článek, ve kterém by se autoři věnovali přídavku 

nZVI při termické desorpci s mikrovlnným ohřevem přímo do vsádky, tvořené pouze sypkou matricí. 

 

Metodika 

Jako matrice byla použita zemina uměle kontaminovaná technickou směsí hexachlorcyklohexanu 

(HCH), hexachlorbenzenu (HCB) a směsí polychlorovaných bifenylů Delor 103 (PCB). Takto 

připravená matrice byla dále do jisté míry ovlhčena nebo byl přidán jistý objem suspenze nZVI. 

Suspenze nZVI byla dodána firmou Nano Iron, konkrétně se jednalo o produkt NANOFER 25S. Jedná 

se o suspendované nZVI ve vodě s přídavkem surfaktantu.  

 

Celkem byly provedeny dvě experimentální sady. K 50 g kontaminované zeminy bylo vždy přidáno 

buď určité množství suspenze nZVI, nebo adekvátní množství vody. Jedna sada tedy byla tvořena 

ovlhčenou matricí, druhou sadu tvořila ovlhčená matrice s přídavkem nZVI. Pro přehlednost jsou 

vzorky popsány v  

Tab. 1. Takto připravené vzorky byly zahřívány v upravené mikrovlnné troubě na 150 °C, po dosažení 

této teploty byla dodržena izoterma 10 minut. Byly měřeny teplotní křivky pomocí data loggeru 

s optovláknovým teplotním čidlem. Analytická koncovka byla tvořena sonikační extrakcí v hexanu 

a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu.  

 

Tab. 1: Popis vzorků 

 

Vzorek 
Přídavek vody 

[g] 

Přídavek 

suspenze [g] 

Přídavek nZVI 

[g] 

MW1 s nZVI - 19,6 1,8 

MW2 s nZVI - 26 2,7 

MW1 bez nZVI 15 - - 

MW2 bez nZVI 20 - - 

  

Výsledky a diskuse 

Během experimentů byly měřeny teplotní průběhy, jež jsou uvedené na obr. 1. Jak je z obrázku patrné, 

při teplotách pod 100 °C se matrice ohřívá podobnou rychlostí, což je způsobeno převažujícím vlivem 

vody jako látky polární a tedy dobře absorbující mikrovlnné záření na rychlost ohřevu nad obsahem 

nZVI. Po odpaření vody však dochází k rychlejšímu nárůstu teploty u matric s nZVI, což prokazuje, že 

nZVI dobře absorbuje mikrovlnné záření a mohlo by být využito jako aditivum urychlující ohřev 

vsádky. Tento rychlejší nárůst teploty lze usuzovat z tvaru daných teplotních křivek. S přídavkem 

nZVI jsou tyto křivky konvexní, kdežto bez nZVI jsou konkávní, což svědčí o pomalejším nárůstu 

teploty.  



 

 

 

Obr. 1: Teplotní křivky 

 

Na dalších obrázcích (obr. 2, 3, 4, 5, 6, 7) jsou v grafické podobě shrnuty výsledky termodesorpčních 

experimentů. Zobrazené grafy znázorňují porovnání účinností termické desorpce a také přestupu 

kontaminantů do kondenzátu pro jednotlivé kontaminanty. 

 

U každého kontaminantu lze vysledovat obdobný trend. Přídavek nZVI do jisté míry pozitivně 

ovlivňuje účinnost odstranění daných kontaminantů z matrice. V případě vyššího přídavku nZVI je 

rozdíl v účinnosti odstranění ještě vyšší. Otázkou však zůstává, zda je to způsobeno dechlorací 

kontaminantů nebo jinými faktory. Kontaminant alfa-HCH zřejmě podléhá dechloraci, což potvrzuje 

obr. 7, jelikož za použití nZVI bylo v kondenzátu nalezeno jeho daleko menší množství, než tomu 

bylo v případě pouze ovlhčeného vzorku. Tento kontaminant je z daných tří nejméně chemicky 

rezistentní a tak nejsnáze podléhá dechloraci. Tomuto může napomáhat i mikrovlnné záření, např. 

snížením disociační energie vazeb. Další dva uvedené kontaminanty však zřejmě dechloraci podléhají 

méně ochotně, čemuž odpovídají obr. 3 a obr. 5. K rozklíčování by přispěla i analýza rozkladných 

produktů v extraktech, což bude náplní dalšího výzkumu. 

 

 
 

Obr. 2: Obsah HCB v matrici vzhledem ke vstupu      Obr. 3: Absolutní množství HCB v kondenzátu 

 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

0 2 4 6 8 10 12 

Te
p

lo
ta

 [
°C

] 

Čas [min] 

MW1 bez nZVI 

MW2 bez nZVI 

MW1 s nZVI 

MW2 s nZVI 



 

 

 
 

Obr. 4: Obsah PCB v matrici vzhledem ke vstupu Obr. 5: Absolutní množství PCB v kondenzátu 

 

 
 

Obr. 6: Obsah alfa-HCH v matrici vzhledem ke   Obr. 7: Absolutní množství alfa-HCH v kondenzátu 

vstupu  

 

Vyšší hodnoty odstranění tak budou ovlivněny i jinými faktory. Jako jeden z faktorů může být vliv 

surfaktantu v suspenzi nZVI. Tento surfaktant může snižovat povrchové napětí na rozhraní voda-

kontaminant a může tak usnadňovat jeho přestup do vody a pak jeho následný transport proudem 

vodní páry, vznikající při odpařování vody ze vzorku. 

 

Bilance HCB a PCB v případě ovlhčených matric bez přídavku nZVI dosahovaly hodnot kolem 90 %. 

V případě přídavků nZVI je však tato bilance pouze kolem 60 %, což by nasvědčovalo buď 

inkorporaci kontaminantů pevně do matrice, nebo dochází k dechloraci, ovšem v omezenější míře, než 

tomu je v případě alfa-HCH. Tyto bilance byly vypočítány jako podíl sumy obsahu kontaminantů 

nalezených v matrici po termodesorpci a v kondenzátu ku obsahu kontaminantů v matrici vstupující do 

procesu termické desorpce. 

 

 



 

 

Závěr 

Byly provedeny termodesorpční experimenty s mikrovlnným ohřevem za přídavku nZVI. Testy 

ukázaly, že zřejmě do jisté míry nZVI funguje jako dehalogenační činidlo a také jako aditivum 

urychlující ohřev matrice vystavené mikrovlnnému ohřevu. 

 

Výsledky daných experimentů přispěly k náhledu na danou problematiku a pomohly nasměrovat 

budoucí výzkum. Další vhled do problematiky si autoři slibují od analýz rozkladných produktů 

v matricích a kondenzátech.  
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