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Abstract: 

Thermal desorption technology has irreplaceable role in remediation technologies of solid wastes 

contaminated with persistent organic pollutants. Use of microwaves to heating is a one of the way how 

to reduce energy need of the process. In order to increase the efficiency of process, thermal desorption 

research is focused on possibilities of accelerating and conditions improvement of contaminant 

transport from matrix. In the paper there are presented results of laboratory experiments interested 

in phenomena and factors influencing efficiency of microwave desorption of contaminated soil and 

construction wastes. 
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Abstrakt: 

Technologie termické desorpce již dlouhá léta má nezastupitelnou úlohu při sanacích tuhých materiálů 

znečištěných perzistentními organickými látkami. Jedním ze způsobů snížení energetické náročnosti 

procesu je využití mikrovlnného záření k ohřevu materiálu. Výzkum termodesorpce za účelem 

zefektivnění procesu se dále zaměřuje zejména na možnosti urychlení a zlepšení podmínek 

pro transport nežádoucích látek z matrice. V předkládaném příspěvku jsou diskutovány výsledky 

laboratorních experimentů zabývajících se některými ději a faktory ovlivňujícími účinnost mikrovlnné 

desorpce kontaminovaných zemin a stavebních odpadů. 
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Úvod 

Technologie termické desorpce patří mezi základní fyzikálně chemické metody čištění tuhých 

materiálů kontaminovaných organickými látkami, zejména pak perzistentními organickými polutanty 

(POPs). Tyto látky se vyznačují vysokou rezistencí vůči chemickému nebo biologickému rozkladu, 

vysokou schopností sorpce na tuhé materiály, nízkou těkavostí, lipofilitou a toxicitou spočívající 

hlavně ve značném bioakumulačním a biokoncentračním potenciálu. Vzhledem k některým těmto 

vlastnostem POPs narážejí běžné in situ remediační technologie na problémy v podobě nízkých 

účinností a dlouhé době trvání sanačních prací. Účinnost rapidně rychlejšího procesu termické 

desorpce je oproti konkurenčním metodám, jak dokladují některé reálné aplikace z minulých let, 

naopak přesvědčivá. Nevýhodou této technologie jsou však vysoké investiční a provozní náklady. 

 

Podstatou termické desorpce je ohřev znečištěného materiálu v peci za současného uvolnění pevně 

adsorbovaných kontaminantů do plynné fáze a jejich transportu v proudu inertního plynu 

do následného systému čištění odpadních plynů. Na vytěžený a předem upravený materiál se aplikují 

teploty v rozmezí 90 - 600 °C, podle charakteru znečišťujících látek (Matějů V. a kol., 2006). 

V případě POPs, vzhledem k jejich vysokým teplotám bodu varu (až 500 °C), se v praxi používají, 

aniž by v minulosti proběhl detailnější výzkum jevů uplatňujících se při termické desorpci, maximální 

možné teploty, při kterých ještě nedochází k destrukci molekuly, jež může při následném chladnutí 

plynu vést ke vzniku nových toxičtějších produktů (dioxiny). Teploty nad 500 °C přitom s sebou 
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přinášejí enormní investiční nároky jak na konstrukci pece a systému čištění odpadních plynů, tak na 

spotřebu energie (Božek F. et al., 2010). 

 

Hlavním cílem vývoje termické desorpce je tedy snížení ekonomické náročnosti této dekontaminační 

technologie. Jako jedna z možností snížení energetické spotřeby připadá v úvahu použití 

mikrovlnného záření jakožto alternativy ke klasickému ohřevu založenému na přestupu tepla 

z vyhřívaného pláště pece dovnitř vsádky. Mikrovlnné záření naproti tomu působí rovnoměrně 

v celém objemu materiálu, čímž nedochází k lokálním teplotním gradientům. Mikrovlnný ohřev je 

navíc výrazně rychlejší než klasický, a to zejména u polárních dielektrických látek (Tierney J. P. et al., 

2005). Zároveň přídavkem některých aditiv, např. MnO2, Cu2O, grafitu nebo některých solí, lze 

rychlost ohřevu ještě zvýšit a dosáhnout vyšších teplot. Mikrovlnám jsou také přisuzovány v některých 

případech i jiné než teplotní efekty, čehož se využívá zejména v organické syntéze (Kaštánek F. et al., 

2010; Abramowitch et al., 1999). Vedle chemického a farmaceutického průmyslu nachází mikrovlnný 

ohřev již několik desetiletí uplatnění také v potravinářství, materiálovém inženýrství nebo při sušení 

dřeva, příp. jiných materiálů. 

 

Další cesta zlevnění technologie vede přes optimalizaci samotného procesu termodesorpce z pohledu 

maximální účinnosti dekontaminace při co nejnižší teplotě. V předkládaném příspěvku se autoři 

zaměřili na studium fyzikálně chemických principů procesu termické desorpce jak s klasickým 

ohřevem, tak s mikrovlnným. Cílem tohoto výzkumu je sledovat a pochopit základní jevy uplatňující 

se při ohřevu, desorpci a transportu perzistentních kontaminantů z tuhých materiálů. Výsledky těchto 

laboratorních testů bude poté možno aplikovat při konstrukci nového poloprovozního zařízení 

založeného na mikrovlnném ohřevu. 

 

Metodika 

Experimenty probíhaly na dvou termodesorpčních laboratorních aparaturách – s elektrickým ohřevem 

a s mikrovlnným ohřevem, které byly k dispozici na pracovišti. Laboratorní aparatura s elektrickým 

ohřevem je tvořena speciálně upravenou laboratorní pecí LM 212 od firmy VEB Elektro 

B. Frankenhausen, se skleněnou vestavbou, kterou protéká dusík jako nosný plyn. Plyn po výstupu 

z pece prochází přes systém chlazení, kde kondenzují kontaminanty. Teplota uvnitř reaktoru byla 

měřená pomocí termočlánku. Aparatura s mikrovlnným ohřevem se skládá z upravené domácí 

mikrovlnné trouby Panasonic NN-GD 566M se dvěma výstupy pro přívod dusíku a odnos 

kontaminantů. V kavitě v peci je umístěn skleněný reaktor, který obsahuje vstup pro dusík a vznikající 

plyny odcházejí z reaktoru stejně jako v případě elektrické pece do chladiče. Teplota vsádky byla 

během mikrovlnných experimentů měřena pomocí optického vlákna připojeného k měřicímu zařízení 

Neoptix Reflex. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé režimy experimentů. Vsádka materiálu byla 100 g 

v elektrické peci, resp. 50 g v mikrovlnné troubě. Průtok dusíku byl nastaven na minimální hodnotu < 

100ml/min. 

 

Tab. 1: Režimy laboratorních experimentů 

Materiál Kontaminace Ohřev Režim 

Zemina 

umělá – HCB, PAH 
mikrovlnný 

440W, 20 min, max 

250°C 

klasický 200°C, 45 min 

reálná – HCH, PAH 
mikrovlnný 

proměnlivý výkon, 

teplota cca 150°C,20min 

klasický 130°C, 45 min 

 
Experimenty byly prováděny na dvou různých zeminách – uměle kontaminované a reálně 

kontaminované. Kontaminace v obou případech byla tvořena polycyklickými aromatickými 

uhlovodíky (PAH - naftalen, antracen, fenantren, fluoranthen, chrysen) a zástupci chlorovaných 

pesticidů – reálná kontaminace izomery hexachlorcyklohexanu (∑HCH), umělá kontaminace 

hexachlorbenzenem (HCB). K určení obsahu chlorovaných kontaminantů byly materiály na vstupu 

a výstupu do tepelného procesu extrahovány hexanem za použití ultrazvuku a analyzovány na GC-

ECD. PAH byly extrahovány ultrazvukem v acetonu a analyzovány pomocí GC-MS. 



 

 

 

Výsledky 

Vyhodnocení experimentů bylo založeno na porovnání účinností termické desorpce kontaminantů při 

různých režimech procesu. V tomto příspěvku budou diskutovány zejména výsledky experimentů 

sledujících vliv obsahu vody v materiálu vstupujícího do tepelného procesu na desorpci různých 

kontaminantů a rozdílné chování kontaminantů při odlišném způsobu ohřevu. 

 

Na obr. 1 jsou porovnávány účinnosti desorpce u různě ovlhčené uměle kontaminované zeminy při 

použití mikrovlnného ohřevu o výkonu magnetronu 440 W při každém runu. Pro popis těchto 

experimentů slouží další Obr. 2, kde je ukázán jejich teplotní průběh. Experimenty byly limitovány 

250 °C, což je maximální teplota, kterou snese optické vlákno. Obr. 3 a Obr. 4 prezentují účinnosti 

desorpce s klasickým ohřevem uměle kontaminované zeminy, resp. mikrovlnné desorpce reálně 

kontaminované zeminy. Termická desorpce reálné zeminy s klasickým ohřevem již v příspěvku není 

zobrazena, ale lze konstatovat, že výsledky mají velmi podobnou tendenci, jako u uměle 

kontaminované zeminy na Obr. 3. Rozdílná je pouze účinnost obou procesů, kdy u výrazně vyšších 

koncentrací v reálné kontaminaci je dosahováno nižší účinnosti. 

  

 
HCB         naftalen     fenantren    antracen    fluoranthen  chrysen  

 

Obr. 1: Výsledky termické desorpce uměle kontaminované zeminy s různou vstupní vlhkostí – režim 

s mikrovlnným ohřevem při konstantním výkonu 440W 

 

 
Obr. 2: Teplotní průběh experimentů s mikrovlnným ohřevem 



 

 

 
Obr. 3: Výsledky termické desorpce uměle 

kontaminované zeminy v režimu s klasickým 

ohřevem při 200 °C po dobu 45 min. 

Obr. 4: Výsledky termické desorpce 

s využitím mikrovlnného záření pro 

reálně kontaminovanou zeminu 

 

Diskuze 

Výsledky představené v předchozí kapitole dokazují významný vliv počátečního obsahu vody 

v materiálu na transport kontaminantů z matrice a tím i účinnost dekontaminace. Nejprve je nutno 

podotknout, že účelem provedených experimentů nebylo dosažení co největší účinnosti. Podmínky 

experimentů byly nastaveny tak, aby bylo možné sledovat mechanismy transportu kontaminantů. 

Obecně platí, že nejvýznamnější vliv na dekontaminaci má teplota a doba ohřevu. Předkládaný 

výzkum je prováděn právě za účelem snížení požadované teploty a zkrácení doby ohřevu a zaměřil se 

tedy na možnost urychlení desorpce a transportu kontaminantů. 

 

Na obr. 1 je patrné, že při mikrovlnné desorpci zcela suché zeminy došlo v porovnání s vlhkou 

zeminou k výrazně nižší účinnosti odstranění kontaminantů a zároveň s rostoucí vlhkostí matrice 

na vstupu do procesu účinnost odstranění dále roste, přičemž nejvyšších hodnot dosahuje při 30 % 

hmotn. vody na vstupu. Nejvyšších účinností odstranění všech kontaminantů bylo dosaženo i přesto, 

že ze zeminy byl vlivem tak velkého množství vody vytvořen v podstatě kal. Přitom je známo, že voda 

vzhledem ke své vysoké tepelné kapacitě, díky které pro svůj ohřev spotřebovává značné množství 

energie, by měla na desorpci působit právě opačně. K tomu skutečně, jak lze vidět na obr. 3, dochází 

u termické desorpce s klasickým ohřevem, kde nejvyšších účinností bylo dosaženo u suché nebo mírně 

zvlhčené zeminy a u vlhčí matrice se již začal projevovat tepelně izolační efekt vody. To se nejvíce 

projevilo u chrysenu, který má ze sledovaných látek nejvyšší bod varu a při klasickém ohřevu 

zavodněné zeminy k jeho desorpci prakticky nedochází. U mikrovlnného ohřevu působí naproti 

tomuto efektu vody její vysoká hodnota komplexní části dielektrické permitivity. Tento tzv. ztrátový 

faktor má za následek, že voda absorbuje v porovnání s ostatními látkami větší množství mikrovlnné 

energie a přeměňuje ho na teplo. Dochází tak k rychlejšímu ohřevu vody v mikrovlnném poli než 

při běžném ohřevu. 

 

Tento jev lze dobře pozorovat na obr. 2, kde je znázorněn průběh růstu teploty při mikrovlnném 

ohřevu. Materiál s vodou na vstupu se prakticky skokově ohřeje na teplotu 100 °C. Při této teplotě je 

všechna vstupující energie do systému využita k odpaření vody, přičemž platí, že čím více vody 

vstupuje do systému, tím delší dobu trvá tato izoterma. U suché zeminy se tato izoterma neobjevuje 

a materiál se ohřívá pravidelně s postupným zpomalením ohřevu až do vypnutí generátoru 

mikrovlnného pole. Naproti tomu velmi zavodněné zemině s 30 % vody na vstupu trvá delší dobu 

dosažení maximální teploty. Nicméně i přesto byla zjištěna u této zeminy nejvyšší účinnost odstranění 

kontaminantů, což dokazuje výrazný pomocný vliv vodní páry při transportu znečišťujících látek 



 

 

z matrice do plynné fáze. U klasického ohřevu je pozitivnímu vlivu vodní páry pravděpodobně 

bráněno vzniklým teplotním gradientem, kdy směrem dovnitř vsádky teplota klesá a k účinné desorpci 

a transportu kontaminantů s vodní parou dochází nejprve na povrchu a postupně při sušení dále uvnitř 

vsádky. Objemový mikrovlnný ohřev umožňuje dosáhnout teploty varu vody v celé vsádce najednou 

a tím dochází ke společnému transportu kontaminantů v rámci limitů difuze během celé izotermické 

evaporace přítomné vody. Tyto závěry potvrzují i naměřené účinnosti termické desorpce reálně 

kontaminovaných vzorků zeminy.  

 

V obrázcích lze také pozorovat rozdíly v účinnosti odstranění mezi jednotlivými kontaminanty, jejichž 

absolutní hodnoty prakticky kopírují body varu kontaminantů. Na závěr je nutné také zdůraznit, že 

nelze správně porovnat absolutní výsledky experimentů s mikrovlnným a klasickým ohřevem mezi 

sebou, vzhledem k výrazné závislosti desorpce na teplotě. V případě mikrovlnného ohřevu zařízení 

dostupné na pracovišti autorů neumožňuje regulovat teplotu tak, aby byl průběh mikrovlnné desorpce 

porovnatelný s desorpcí s klasickým ohřevem. 

  

Závěr 

Předložený příspěvek představuje základní molekulární pohled do útrob procesu termické desorpce, 

který může přispět ke zdokonalení a optimalizaci technologie. V běžné praxi při aplikacích termické 

desorpce na materiály znečištěné perzistentními látkami je voda v materiálu pokládána spíše za 

nežádoucí prvek, který zvyšuje energetickou spotřebu při provozu. Naproti tomu výše prezentované 

výsledky naznačují, že v případě mikrovlnného ohřevu může voda výrazně pomáhat při transportu 

znečišťujících látek, které mají vysoké hodnoty bodů varu, jsou málo těkavé i málo rozpustné ve vodě. 

Při konstrukci termodesorpčního zařízení bude vhodné s tímto faktem počítat a v budoucnu ve větším 

měřítku otestovat i možnost dodatečných přídavků vody k suchým, popř. vlhkým materiálům, 

případně využít potenciálu vody či vodní páry kontinuálním způsobem. 
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