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Abstract: 

Thermal desorption process with the use of steam curing of solid contaminated materials in immobile 

layer was studied. All experiments were performed in laboratory scale with both kinds of heating - 

electricial oven and microwave oven witch materials (brick, soil) spiked with hexachlorobenzene 

(HCB) and some polyaromatic hydrocarbons (PAH). Results express efficiency of solid materials 

remediation and compare amounts of contaminants removed by water vapour with teoretical amounts 

calculated according to the equation by Antoine. It was proved, that contaminants were removed more 

effective with water vapour than with nitrogen flow by the temperature of batch within the range of 

105°C – 130°C. Hexachlorobenzene was removed with water vapour most easily of all studied 

contaminants in amounts aproximatelly 80 mg HCB /kg water vapour. 
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Abstrakt: 

Předmětem příspěvku je výzkum procesu termické desorpce s propařováním vrstvy kontaminovaných 

materiálů. Veškeré experimenty byly provedeny v laboratorním měřítku jak v elektrické peci, tak 

v mikrovlnné troubě s materiály (cihla, zemina), které byly uměle kontaminovány hexachlorbenzenem 

(HCB) a některými zástupci polyaromatických uhlovodíků (PAH). Výsledky vyjadřují účinnosti 

dekontaminace tuhých materiálů a porovnávají množství kontaminantů odstraněných s vodní párou 

s teoretickým výpočtem podle Antoineovy rovnice. Bylo prokázáno, že při teplotě vsádky v intervalu 

105 °C – 130 °C jsou kontaminanty odstraňovány lépe s vodní párou než s průtokem dusíku. Ze 

sledovaných kontaminantů byl nejsnáze transportován s párou HCB v množství přibližně 

80 mg HCB /kg páry. 
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Úvod 

Cílem práce bylo vyzkoušet modifikaci procesu termické desorpce společným těkáním kontaminantů 

s vodní párou či jinou látkou, která se bude chovat jako vhodné transportní médium v porovnání 

s inertním plynem dusíkem. Tento výzkum přímo navazuje na již prokázaný pozitivní vliv vodní páry 

(Kroužek et. al., 2010) uvolněné z  materiálů během procesu termické desorpce. Vyhodnocení 

významu vodní páry či ostatních nosných médií bude rovněž důležité pro návrh poloprovozní 

mikrovlnné termodesorpční jednotky konstruované v rámci projektu TAČR. 

 

Termická desorpce představuje velmi účinnou a poměrně spolehlivou ex – situ sanační technologii, 

vhodnou pro odstraňování obtížně rozložitelných perzistentních organických polutantů (POPs). 

 

Princip termické desorpce spočívá v ohřevu kontaminovaných materiálů v proudu inertního plynu N2 

(pro zabránění nežádoucí oxidace) a následném převedení kontaminantů do plynného proudu, po jehož 

ochlazení se vyloučí ve formě kapalného kondenzátu. Vyčištěný tuhý materiál lze dále využít 



a kondenzát je nutné dekontaminovat některými fyzikálně chemickými postupy v závislosti na jeho 

množství a obsahu kontaminace. Nejběžnější je spálení ve spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se 

aplikují inovativní postupy, jako je proces bazicky katalyzované destrukce kontaminantů (BCD), 

technologie redukční dehalogenace či oxidace (superkritické oxidace) (Kaštánek et. al., 2005). 

Součástí celé technologie je rovněž systém čištění odpadních plynů, obsahujících zbytkové 

kontaminanty a jemné prachové částice. Současný vývoj hledá různé možnosti snižování energetické 

náročnosti procesu termické desorpce, progresivní přístup představuje náhradu konvenčního ohřevu 

mikrovlnným (Wu, 2008). 

 

Uvedený příspěvek se zabývá využitím vhodných transportních médií (zejména vodní páry), která by 

umožňovala významné snížení teploty ohřevu vsádky materiálu oproti teplotě varu odstraňovaných 

kontaminantů. V příspěvku (Di, P. et. al, 2001) je představena možnost opakovaného ovlhčování 

vsádky zeminy kontaminované PCB v mikrovlnném poli. Ukázalo se, že při patnáctinásobném 

opakovaném ovlhčení zeminy a použitém hmotnostním poměru pára/zemina = 3/1 došlo ke snížení 

obsahu kontaminace PCB přibližně o 98 %. Podrobnější matematický popis pak přináší další práce 

stejného autora (Di, P. et. al., 2002). 

 

Předložený příspěvek propařování vsádky materiálu vychází z empiricky stanovených množství 

studovaných kontaminantů odnesených společně s vodní parou podle Antoineovy rovnice. Antoineova 

rovnice vyjadřuje závislost tlaku nasycených par dané látky na teplotě v definovaném teplotním 

intervalu. Snadno lze vypočítat teoretické množství kontaminantu transportovaného při dané teplotě 

termodesorpčního procesu s jednotkovým množstvím vodní páry. V tab. 1 jsou uvedena teoretická 

množství kontaminantů odvedená s 1 kg vodní páry.  

 

Tab. 1 Teoretické množství pevných kontaminantů odvedená s 1 kg vodní páry v rozsahu platnosti 

Antoineovy rovnice 

 

Metodika experimentů 

Pro všechny dále představené termodesorpční experimenty byly vybrány dva zástupci tuhých 

materiálů - cihla jako inertní materiál a zemina s obsahem organické matrice. Zrnitosti testovaných 

materiálů byly pro cihlu < 0,1 mm a zeminu < 1 mm, tedy šlo o prachovitou frakci a obsah vlhkosti 

nepřekročil 1 % hm. Materiály byly uměle kontaminovány (spikovány) technickými chemikáliemi, 

pesticidy: 1,2,3,4,5,6 – hexachlorbenzenem (HCB), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenyl)etanem (DDT) 

a polyaromatickými uhlovodíky: naftalenem, antracenem, chrysenem, fenantrenem a fluoranthenem. 

Vstupní analýzy obsahu kontaminantů byly provedeny vždy před konkrétním termodesorpčním 

experimentem, aby se eliminoval vliv stárnutí matric (a zabránilo případnému těkání kontaminantů). 

Pro porovnání jsou představeny experimenty s využitím klasického a mikrovlnného ohřevu. 

 

Analýzy vzorků 

Tuhé materiály byly zhomogenizovány a podrobeny sonikační extrakci po dobu 20 min při zachování 

poměru extrakční činidlo (ml)/tuhý materiál (g) 4/1. Pesticidy (HCB a DDT) byly extrahovány 

hexanem a polyaromatické uhlovodíky (PAH) byly extrahovány acetonem. Vlhké vzorky po 

termodesorpčním procesu byly volně sušeny za laboratorní teploty a extrahovány vždy suché. Vodné 

kondenzáty byly extrahovány dichlormethanem, získaný extrakt byl rozdělen na dva stejné podíly, kde 

jeden podíl byl použit pro analýzu obsahu PAH a druhý podíl byl odpařen do sucha a odparek 

následně rozpuštěn v hexanu pro stanovení obsahu pesticidů. Pesticidy byly stanoveny metodou 

plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu (GC – ECD) a PAH metodou plynové 

chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC – MS). 

 

1) Suspenze tuhých matric ve vodě v mikrovlnné troubě a topném hnízdě 

Pro ověření chování kontaminantů dle Antoineovy rovnice byl nejprve zvolen systém tuhá matrice – 

kapalná fáze, kde byla navážka 25 g kontaminovaného materiálu vpravena do 50 ml destilované vody 

Látka Hcb Naftalen Fenantren Antracen Fluoranthen Chrysen 

mg/kg páry 5000 -1000 180 000 3000 - 6000 2000 - 4000 100 - 900 10 - 25 



ve varné baňce. Baňka byla umístěna buď do mikrovlnné trouby, nebo na topné hnízdo, kde byla 

sestavena klasická destilační aparatura. Při všech experimentech byl udržován velmi pozvolný var, aby 

bylo maximálně zabráněno mechanickému strhávání tuhých částic či kontaminantů do chladiče či 

destilační předlohy. Výkon hnízda byl nastaven pouze na spodní ohřev a výkon mikrovlnné trouby na 

250 W, aby nedošlo k překotnému varu. Po celou dobu nepřesáhla teplota suspenze 100 °C, byla 

limitována teplotní izotermou varu vody a experiment byl ukončen v okamžiku úplného vyvaření 

vody. Poté byl odebrán výstupní vzorek tuhého materiálu, celý kondenzační systém byl propláchnut 

definovaným množstvím hexanu a k analýze byl odebrán spojený extrakt kondenzátu. Celkem byly 

provedeny tyto 4 experimenty - cihla v mikrovlnné troubě a na topném hnízdě a zemina v mikrovlnné 

troubě a na topném hnízdě, kde byl sledován pouze hexachlorbenzen (HCB). 

 

2) Propařování vrstvy materiálů v mikrovlnné troubě a elektrické peci 

Provedení experimentů propařování vrstvy vsádky desorbovaného materiálu vychází z předchozích 

zkušeností s ovlhčováním materiálu (Kroužek et. al., 2010), které integruje s modelem Antoineovy 

rovnice. Uspořádání experimentů v mikrovlnné troubě a elektrické peci se liší zejména z hlediska 

režimů ohřevu, hmotnosti vsádky a doby zdržení materiálu, jinak konstrukční provedení obou aparatur 

je velmi podobné, proto budou popsány společně. Základem aparatury je skleněná vestavba (reaktor) 

se vsádkou desorbovaného materiálu, do níž je zaveden vstup pro transportní médium - vodní páru 

nebo dusík. Ve variantě mikrovlnného ohřevu byla vodní pára generována přímo v kavitě mikrovlnné 

trouby, zatímco propařování materiálu umístěného v elektrické peci bylo zajištěno externím ohřevem 

vody na topném hnízdě. Uvolněné kontaminanty jsou společně s nosným médiem odváděny z reaktoru 

přes kondenzační systém do vhodné sběrné baňky. Z praktických důvodů bylo snahou co nejvíce 

zkrátit kondenzační cestu, ovšem při zachování stejné účinnosti kondenzace. U mikrovlnné trouby byl 

použit klasický Liebigův chladič, reaktor v peci byl napojen na dva vymrazováky umístěné ve 

stacionární směsi voda – led.  

 

Experimenty v mikrovlnné troubě probíhaly se vsádkou 50 g materiálu při nastaveném výkonu 440 W, 

do vyvaření 100 ml vody a teplota vrstvy byla kontinuálně měřena pomocí optického vlákna se 

záznamem dat. 

 

Tab. 2 Kombinace testovaných režimů první série experimentů, které porovnávají propařování vodou 

s průtokem N2 při obou způsobech ohřevu (elektrický a mikrovlnný) 

Matrice MW trouba El. pec Kontaminant 

Suchá cihla 

Propaření 

vodou 

Průtok N2 

150ml/min 

Propaření 

vodou 

Průtok N2 

150ml/min 
HCB 

Suchá zemina 

Vlhká cihla (12% hm. vody) 

Vlhká zemina (12% hm.vody) 

 

Tab. 3 Vybrané nejlepší experimenty první série zopakovány s širší skupinou kontaminantů 

Matrice MW trouba El. pec Kontaminant 

Vlhká cihla (12% hm. vody) Propaření 

vodou 

Propaření 

vodou 

HCB, DDT, 

PAH Vlhká zemina (12% hm. vody) 

 

Do reaktoru v peci bylo dávkováno 100 g materiálu a nastavena konstantní teplota 105 °C – 120 °C 

a doba zdržení 2 hod. do okamžiku vyvaření 200 ml vody a dosušení materiálu. Všechny kombinace 

testovaných režimů  první série experimentů jsou přehledně shrnuty v tab. 2, kde byl sledován pouze 

HCB, nejlepší dosažené výsledky, viz tab. 3, pak byly ověřovány na širším spektru kontaminantů 

zahrnujícím kromě HCB ještě DDT a vybrané polyaromatické uhlovodíky. 

 

Výsledky 

Uvedené experimenty těkání kontaminantů s vodní parou byly provedeny pro dva materiály - cihlu a 

zeminu, které se liší svojí strukturou a obsahem organické matrice a tudíž mohou vykazovat odlišné 

interakce s kontaminanty. V obou vzorcích byla provedena analýza obsahu celkového organického 



uhlíku (TOC), kde v cihle byl obsah TOC pod mezí stanovitelnosti a v zemině byla změřena hodnota 

TOC 9,6 g/kg. Vstupní analýzy obsahu kontaminantů v materiálech byly vícekrát opakovány, vždy po 

jejich novém spikování (kontaminaci) a také po určitém čase (5 dnech) tak, aby se eliminoval vliv 

stárnutí matric (kdy může docházet k těkání kontaminantů).  

 

Suspenze tuhých matric ve vodě v mikrovlnné troubě a topném hnízdě 

Hlavními výstupy experimentů ohřevu tuhé matrice suspendované ve vodě bylo určení hmotnosti 

HCB, odvedené jednotkovým množstvím vodní páry a vyhodnocení účinnosti odstranění HCB z obou 

tuhých matric použitím klasického a mikrovlnného ohřevu. Výsledky souhrnně uvádí tab. 4. Nedílnou 

součástí výsledků byla také bilance hmotnosti HCB v aparatuře, jejíž shoda (mHCB výstup/mHCB vstup) 

přesahovala 80%.  

 

Tab. 4 Účinnosti odstranění HCB z tuhých matric a jeho množství odvedené s 1 kg vodní páry při 

obou způsobech ohřevu (elektrický a mikrovlnný) 

Způsob 

ohřevu 

Cihla  Zemina  

Účinnost 

odstranění [%] 

mg HCB/ 

kg páry 

Účinnost 

odstranění [%] 

mg HCB/ 

kg páry 

Topné hnízdo 71,77 27 79,95 23 

MW trouba 85,32 31 83,26 32 

 

Propařování vrstvy materiálů v mikrovlnné troubě a elektrické peci 

 

 

Obr. 1 Porovnání účinností odstranění hexachlorbenzenu (HCB) z tuhých materiálů termickou 

desorpcí při režimu propařování vsádky a průtoku N2 (150 ml/min) pro A) elektrickou pec, B) 

mikrovlnnou troubu 

 

Tyto uvedené experimenty již lépe simulovaly reálné podmínky a klíčovým ukazatelem bylo 

především hodnocení účinnosti odstranění kontaminantů při různých kombinacích režimů 

termodesorpčního procesu. Důležité také bylo určení množství kontaminantů skutečně odstraněných 

s vodní párou ve srovnání s jejich empiricky zjištěnými kapacitami nasycení páry kontaminanty dle 

Antoineovy rovnice. Dosažené účinnosti odstranění sledovaných kontaminantů jsou v grafické podobě 

uvedeny na obr. 1 A) pro elektrický ohřev a na obr. 1 B) pro mikrovlnný ohřev, kde jsou vedle sebe 

porovnány režimy propařování vsádky materiálu oproti režimům s průtokem dusíku.  

 

 

 

 

 

 
 



V další tab. 5 jsou pak ukázány schopnosti vodní páry odstraňovat zkoumané kontaminanty při dané 

teplotě ohřevu vsádky, které jsou opět vyjádřeny jako hmotnost kontaminantu odstraněná 

definovaným množstvím páry. 

 

Tab. 5 Opakované režimy termodesorpčních experimentů pro HCB, DDT a vybrané zástupce PAH 

 Vlhká cihla Vlhká zemina 

Druh 

kontaminantu 

Účinnost odstranění [%] množství 

kont. v 

mg/kg páry 

Účinnost odstranění [%] množství 

kont. v mg/kg 

páry El. pec MW trouba El. pec MW trouba 

HCB 83 98 87,11 41 75 81,15 

Σ DDT 78 95 3,60 51 85 0,96 

fenantren 45 41 0,0882* 55 57 0,1310* 

antracen 62 59 0,1220* 54 56 0,0839* 

fluoranthen 75 88 1,1254* 42 66 0,6150* 

chrysen 51 64 0,2828* / 15 0,1405* 

* hodnoty přepočtené z bilance kontaminantů (vstup – výstup), ostatní počítáno z obsahů 

kontaminantů stanovených v kondenzátu 

 

Diskuze 

Smyslem provedených experimentů bylo ověřit teoretický model transportu látek s vodní parou 

definovaný pomocí Antoineovy rovnice pro reálné podmínky procesu termické desorpce. Již dříve 

provedené experimenty (Kroužek et. al., 2010; Mašín et. al., 2011) - viz příspěvky - naznačují slibnou 

možnost využívání vodní páry pro transport kontaminantů. To by mohlo přispět k další inovaci do 

termodesorpčního procesu, kdy by byla propařována celá vrstva vsádky desorbovaného materiálu. 

Nejjednodušší systém pro praktické ověření platnosti Antoineovy rovnice tvořila suspenze 

kontaminovaných materiálů (cihla, zemina) ve vodě, která byla zahřívána oběma způsoby ohřevu – 

v mikrovlnné troubě a na topném hnízdě. Porovnání způsobů ohřevu zde nehrálo roli z hlediska 

množství vyrobené páry a její kapacity vůči hexachlorbenzenu (HCB), jež byly pro oba případy 

ohřevu stejné. Hlavním smyslem však bylo posoudit kinetiku procesu ohřevu, neboť mikrovlnný ohřev 

byl významně rychlejší a někdy docházelo i při nízkém výkonu magnetronu < 250 W k překotnému 

varu vody se suspendovanou směsí. Rozdíly v účinnosti odstranění HCB z cihly a zeminy na topném 

hnízdě nebo v mikrovlnné troubě, jak uvádí tab. 4 jsou prakticky zanedbatelné. V tomto uspořádání 

bylo dosaženo účinnosti odstranění HCB přibližně 80 %, při přepočtu na 1 kg vodní páry pak odešlo 

23 – 32 mg HCB. To představuje pouhé 0,3 - 0,6 % oproti empirickému výpočtu z Antoineovy 

rovnice. 

 

Propařování vrstvy materiálů představovalo nejméně ideální systém pro ověření významu společného 

těkání kontaminantů s vodní parou. Pro oba způsoby ohřevu byla opět odlišná kinetika 

termodesorpčního procesu a také dosažená teplota vsádky materiálu v závislosti na jeho schopnosti 

absorbovat mikrovlnné vlnění. Výsledky dosažených účinností odstranění HCB jsou uvedeny 

v grafické podobě na obr. 1. Rozdíly se ukázaly v účinnosti  propařování suchého a vlhkého materiálu, 

které byly největší při elektrickém ohřevu v peci. Tento efekt lze patrně vysvětlit tím, že ve vlhkém 

materiálu je pára lépe distribuována v celém objemu jeho vrstvy a snadněji proniká i do malých pórů. 

V opačném případě může v suchém materiálu zpočátku proud páry vytvářet jistou bariéru na rozhraní 

pórů, která brání přestupu kontaminantů. Ve vlhkém materiálu rovněž dochází k lepší smáčivosti pórů 

vodní parou a uvolnění kontaminantů. Navíc při mikrovlnném ohřevu nastává rychlejší růst teploty 

vsádky vlhkých materiálů, neboť voda značně absorbuje mikrovlnné vlnění. Tento efekt se nejvíce 

projevil u cihly, jejíž suchá prachová frakce špatně absorbuje mikrovlny, a tudíž byl její ohřev oproti 

vlhké frakci velmi pomalý. Z experimentů nebylo možné prokázat efekt sorpce kontaminantů na 

organickou matrici v zemině, kde možnými příčinami může být umělá kontaminace (její krátké stáří) a 

odlišné zrnitosti cihly a zeminy. Z technických důvodů není možné připravit oba materiály (cihlu a 

zeminu) o stejné distribuci částic. Vybrané experimenty propařování vlhkých materiálů byly ještě 

zopakovány pro širší skupinu kontaminantů tvořenou nejen pesticidy, ale také vybranými zástupci 



PAH. Výsledky účinnosti odstranění uvedených kontaminantů a jejich hmotnosti odvedené s vodní 

párou jsou uvedeny v tab. 5. Nejochotněji odchází s vodní párou HCB, což není příliš překvapivé, 

přesto však jde o necelé 1 % množství vzhledem k empirickému výpočtu dle Antoineovy rovnice. 

Velmi špatně s vodní párou odcházejí vybraní zástupci PAH (antracen, fenantren, chrysen, 

fluoranthen), kde jde pouze o 0,1 – 1 mg látky odvedené 1 kg páry. Součástí skupiny PAH byl také 

naftalen, který nakonec není uveden ve výsledcích kvůli jeho velmi nízkému obsahu ve vstupním 

materiálu. Na druhé straně bylo dosaženo velmi dobrých účinností odstranění pesticidů (HCB a DDT), 

viz tab. 5, avšak nižších účinností pro skupinu polyaromatických uhlovodíků (PAH). Porovnáním 

propařování materiálů s průtokem dusíku při termické desorpci za jinak stejných podmínek vyplývá, 

že je při nízké teplotě okolo 130 °C dosahováno vyšších účinností odstranění kontaminantů při režimu 

propařování materiálu. Vzhledem k velkému množství vznikajícího kondenzátu a vysoké hodnotě 

výparné entalpie vody by celý systém musel pracovat s recirkulací vodní páry, což je velmi 

komplikované z hlediska odstraňování kontaminantů odnášených párou.  

 

Závěr 

Výhodou představeného přístupu propařování vrstvy vsádky je snížení teploty ohřevu desorbovaného 

materiálu, která ještě prakticky neovlivňuje strukturu ohřívané matrice (nedochází k rozkladu 

humínových látek), ovšem zápornou stránkou je pak značné množství produkovaného kondenzátu 

s obsahem kontaminantů. Laboratorní experimenty propařování vrstvy materiálů ukázaly ve všech 

případech dobrou schopnost odstranění HCB, jehož účinnost přesáhla 84 %, ovšem množství HCB 

skutečně odnesené párou představuje oproti teoretickému modelu Antoineovy rovnice necelé 1 %. 

V případě polyaromatických uhlovodíků sice také vzroste účinnost jejich odstranění oproti stejnému 

teplotnímu režimu s dusíkem, ovšem jejich množství odvedené 1 kg páry je zcela zanedbatelné, tvoří 

řádově desetiny až jednotky miligramů. Propařování při mikrovlnném ohřevu se ukázalo výhodnější 

než v klasické peci. Představené výstupy by mohly být zohledněny při návrhu poloprovozní 

mikrovlnné termodesorpční jednotky, kde by se režim propařování mohl využít pro vícepolární a 

těkavé kontaminanty za předpokladu recirkulace páry a separace kontaminantů, což bude předmětem 

dalšího výzkumu. 
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