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Abstract: 

Thermal desorption is a perspective decontamination technology acceptable for various materials and 

types of pollutants. Its advantage lies in the speed of the process and in relatively easy attainability of 

decontamination limits, but costs of process are relatively high. This work is aimed on efficiency 

assessment of discussed process, which was carried out in laboratory and pilot scale. Thermal 

desorption of persistent organic pollutants from construction waste and soil was realized using 

conventional heating method. Selected technological parameters (heating mode, pretreatment of the 

material) are assessed in terms of their influence on the removal of contamination from the matrix. 

Experimental results were evaluated also in light of quantity of the processed material - from the 

laboratory to pilot scale with varying rate of system idealization. 
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Termická desorpce představuje perspektivní dekontaminační technologii pro různé typy materiálů 

a polutantů, její výhoda spočívá zejména v rychlosti procesu a relativně snadné, avšak nákladné 

dosaţitelnosti poţadovaných limitů. V této práci je na základě provedených laboratorních 

a poloprovozních zkoušek termické desorpce persistentních organických látek ze stavebního odpadu 

a zeminy s vyuţitím konvenčního způsobu ohřevu hodnocena její účinnost. Jsou posouzeny vybrané 

technologické parametry (reţim ohřevu, předúprava materiálu) z pohledu jejich vlivu na odstranění 

kontaminace z matric. Experimentální výstupy byly zhodnoceny také na základě moţnosti pracovat 

s různě velkým mnoţstvím materiálu - v laboratorním aţ poloprovozním měřítku s různou mírou 

idealizace systému. 

 

Úvod 

Technologie termické desorpce je zaloţena na kontrolovaném ohřevu materiálu obsahujícího 

kontaminanty, při kterém dochází k přechodu znečišťujících látek do plynného proudu, který bývá 

nejčastěji zajištěn průtokem dusíku aparátem. Pevný materiál po desorpci je dále vyuţitelný k různým 

účelům. Plynný proud je ochlazován, dochází ke vzniku kondenzátu. Vzniklý odplyn je dále čištěn 

a vypouštěn do atmosféry. Kondenzát obsahující kontaminanty je různými postupy separován a dále 

zpracováván [1-3]. 

 

Aplikace ex-situ termické desorpce směřují zejména na tuhé materiály kontaminované málo těkavými 

látkami, které jsou konkurenčními dekontaminačními technikami obtíţně odstranitelné. Vedle 

nejběţněji pouţívaných kontinuálních systémů zaloţených na rotačním desorbéru s následným 

zpracováním odplynu jsou známé a pouţívané také vsádkové systémy. In-situ techniky termické 

desorpce jsou zmiňovány v souvislosti s více těkavými látkami, neboť v in-situ uspořádání je 

dosahování poţadovaných teplot ještě náročnější.  

 

Přesto právě dosaţení a udrţení poţadované teploty potřebnou dobu v desorpčním zařízení je 

energeticky velmi náročné a vedle vysokých investičních nákladů na realizaci této technologie 
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představuje další nevýhodu zmíněné technologie. Další aspekty, jimţ je nutné věnovat pozornost 

kromě samotných procesních parametrů, jsou například mechanické vlastnosti materiálu nebo 

problematika koroze jednotlivých aparátů v technologické lince. 

 

Vzhledem k teplotám aplikovaným při termické desorpci popsané v této práci lze hovořit 

o nízkoteplotním postupu (do 320 °C) [2]. 

 

Cílem této práce bylo na základě provedených experimentů v laboratorním a v poloprovozním měřítku 

srovnat získané výstupy a zhodnotit vliv, jaký má na účinnost termické desorpce zvětšující 

se mnoţství vsádky a provádění experimentů od velmi idealizovaného laboratorního systému 

aţ po poloprovozní aplikaci. Zohledněn byl také vliv předúpravy materiálu a vybrané procesní 

podmínky. 

 

Zvolené podmínky u poloprovozních experimentů vycházely ze znalostí a zkušeností nabytých během 

práce v menším měřítku, byly voleny i s ohledem na moţnost získané výstupy dále porovnávat 

s účinností termické desorpce s uţitím mikrovlnného ohřevu, jejíţ výsledky poloprovozních zkoušek 

budou k dispozici pro tentýţ kontaminovaný materiál. 

 

Zatímco v laboratorním měřítku bylo moţné proměřovat účinnost termické desorpce při mnoha 

teplotních reţimech, kterým byl materiál podroben, na poloprovozním zařízení mohlo být provedeno 

omezené mnoţství experimentů vzhledem k časově náročnému dosahování zvolených teplot ohřevu 

a mezifází chlazení zařízení, kdy je moţné se vsádkou manipulovat a odebírat vzorky  k analýzám. 

 

Problematika moţnosti společného transportu kontaminantů s vodní parou a mechanismy uplatňující 

se v konkrétních situacích v závislosti na typu kontaminantu a typu tuhé matrice jsou podrobně 

studovány v dalších pracích [4,5]. 

 

Experimentální práce a její výsledky 

Materiály podrobované termické desorpci mívají nejčastěji charakter stavebního odpadu, zeminy, 

případně kalů, kontaminace bývá tvořena zejména persistentními organickými látkami. Pro účel 

provedení práce a srovnání výsledků mezi jednotlivými experimenty prováděnými s pouţitím 

klasického ohřevu na různém mnoţství materiálu a s uplatněním různých reţimů ohřevu byly vybrány 

kontaminované cihly a beton jako zástupci stavebního odpadu bez obsahu přirozeně se vyskytujícího 

organického uhlíku v matrici a zemina jako materiál obsahující organický uhlík v podobě huminových 

látek. Z hlediska porovnatelnosti jednotlivých dat budou v dalším textu ukázány a diskutovány vţdy 

výsledky získané na takových kombinacích materiálů, kontaminantů a procesních podmínek, aby bylo 

smysluplné tyto vzájemně hodnotit. Kontaminaci tvořily konkrétně především organochlorované 

pesticidy - směs izomerů hexachlorcyklohexanu (α, β, γ – HCH), hexachlorbenzen (HCB), 

dichlordifenyltrichlorethan a jeho degradační produkty (ΣDDT), případně polychlorované bifenyly 

(PCB). Mnoţství kontaminace se pohybovalo pro různé materiály a kontaminanty řádově v desítkách 

aţ stovkách miligramů na kilogram sušiny, účinnost desorpce byla hodnocena jako procentuální 

úbytek mnoţství kontaminace na matrici, vzhledem k tomu, ţe vlivem manipulace a nakládání 

s materiálem a také během jeho stárnutí [4] dochází ke změnám v obsahu kontaminantů vztaţeného 

na hmotnostní jednotku materiálu. 

 

Souhrnně lze říci, ţe byly k dispozici výsledky termické desorpce kontaminovaného materiálu 

pořízené v následujícím měřítku systému s klasickým způsobem ohřevu podle vzrůstajícího mnoţství 

vsádky: skleněná desorpční trubice, křemenná desorpční vestavba, skleněná desorpční vestavba pro 

jemnozrnný materiál, skleněná desorpční vestavba pro částice do velikosti několika centimetrů, 

kovová vestavba a poloprovozní desorpční pec. 

 

Vzhledem ke značné nehomogenitě pouţitých materiálů byla nejprve provedena jejich homogenizace  

a případná separace pro konkrétní účel sledování účinků desorpce kontaminantů z materiálu dané 

zrnitosti. V případě desorpčních trubic byl pouţitelný pouze jemnozrnný materiál, který byl během 



procesu ohřevu prosáván inertním plynem v celém svém objemu, v ostatních případech byl materiál ve 

vrstvě obtékán dusíkem, při poloprovozním uspořádání byl zajištěn transport desorbovaných 

kontaminantů do kondenzační jednotky mírným podtlakem v celém systému. Výhodou uspořádání se 

skleněnou vestavbou se širokým plnicím otvorem a uspořádání s kovovou vestavbou byla moţnost 

získat představu o chování kontaminovaného materiálu při termické desorpci během ohřevu z pohledu 

velikosti částic daného materiálu. Z takto získaných údajů pak mohly být vhodně navrţeny parametry 

pro poloprovozní zkoušky tak, aby byly tyto zkoušky provedeny efektivně, přinesly nové poznatky 

a zejména, aby zohlednily velikost a neidealitu systému.  

 

Kromě poloprovozního uspořádání byl vţdy systém prosáván dusíkem, k transportu produktů desorpce 

v případě poloprovozního zařízení docházelo vlivem mírného podtlaku tvořeného za chladičem 

plynného proudu vystupujícího z desorbéru. Všechna uspořádání byla vybavena chladicím systémem 

(případně i vymraţovacím systémem) a systémem čištění odplynu – adsorpcí na aktivním uhlí. 

 

Pro jednotlivé materiály a kontaminanty bylo zjištěno analogické chování. Na příkladech grafického 

výstupu vyhodnocených dat jsou dále ukázány pouze nejvýznamnější trendy, a to z pohledu 

praktických technologických výhod či limitů.  

 

Dílčí odebrané vzorky byly na pracovišti VŠCHT ÚCHOP analyzovány ve všech případech metodou 

plynové chromatografie (kapilární kolona HP-5MS, délka 60 m, stacionární fáze 5% difenyl 

95% dimehylsiloxan, vnitřní průměr kolony 0,25 mm, tloušťka filmu 0,25 μm) s detektorem 

elektronového záchytu, stanovení obsahu hledaných látek u kontrolních vzorků proběhlo také pomocí 

plynové chromatografie v komerční laboratoři. Extrakce tuhého vzorku před samotnou analýzou byla 

prováděna hexanem pomocí ultrazvuku po dobu 20 minut s poměrem tuhá fáze 2,5 g : hexan 10 ml. 

 

Experimenty nezohledňující velikost částice 
Pro tyto experimenty bylo k dispozici několikeré uspořádání pracující s různými naváţkami vzorku, 

jak je uvedeno výše, společnou charakteristikou však bylo to, ţe nebylo moţné do objektu, kde 

k termické desorpci docházelo, vpravit větší částice materiálu, resp. uplatnit termickou desorpci 

na různých vysítovaných frakcích vsádky tak, aby bylo moţné prokázat vliv velikosti částice na 

účinnost termické desorpce. Vsádkovým způsobem byly provedeny experimenty v teplotním rozmezí 

90-310 °C s rovnoměrným rozložením zkoumaných teplot v daném intervalu, doba zdržení byla 

30 minut při dané teplotě. Materiály byly sušeny pouze v digestoři za laboratorní teploty po dostatečně 

dlouhou dobu (několik dnů), neboť vystavení matrice vyšší teplotě jiţ vede k dekontaminaci materiálu 

v nezanedbatelné míře.  

 

Na následujícím obr. 1 je ukázka poklesu obsahu kontaminace v závislosti na teplotě ohřevu pro cihlu 

a zeminu při době ohřevu 30 minut při zvolené teplotě. V tomto i v následujících obrázcích první bod 

vyjadřující 100% úroveň obsahu kontaminace a odpovídající v grafu formálně „teplotě termodesorpce 

0°C“ vyjadřuje základnu, ke které byly ostatní body v grafu vztahovány. Tento bod tedy představuje 

kontaminaci u vstupního, tepelně nezpracovaného materiálu. 
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Obr. 1   Příklad poklesu obsahu γ-HCH v závislosti na teplotě desorpce (doba desorpce 30 minut) pro cihlu 

a zeminu při pouţití desorpčních trubic 

 

Sledované kontaminanty vykazují sice vysokou teplotu varu, avšak při termické desorpci je 

pozorována vysoká míra jejich odstranění z tuhých matric jiţ při teplotách hluboko pod jejich teplotou 

varu. Toto tvrzení platí pro různé materiály s různým obsahem přirozeně se vyskytujícího organického 

uhlíku. Při niţších teplotách je patrné, ţe u materiálů obsahujících přirozeně se vyskytující uhlík 

dochází k desorpci kontaminace obtíţněji, při vyšších teplotách se rozdíl stírá.  

 

Otázkou vlivu počáteční vlhkosti materiálu a hodnocení moţnosti společného transportu kontaminantů 

s vodní párou se zabývá další příspěvek ve sborníku a detailně potom další práce [4,5]. Zde bude jen 

konstatováno, ţe zbytkový obsah vody, který zůstává v materiálu po sušení za laboratorní teploty, 

vede ke zvyšování účinnosti termodesorpce při dané teplotě v porovnání s desorpcí materiálu předem 

vysušeného v sušárně, přičemţ jsou obě účinnosti vztaţeny na aktuální obsah kontaminace materiálu 

po různém způsobu sušení před vstupem do termodesorpce. Jev společného transportu kontaminantů 

s vodní párou byl prokázán také v experimentálním reţimu s postupným opakovaným ovlhčováním 

vzorku vystaveného termické desorpci [4,5].  

 

Problematika těkavosti persistentních látek z kontaminovaného materiálu a specifického nakládání 

s dotčeným materiálem je zřejmá [6] a byla konzultována i mimo pracoviště autorů příspěvku
 
[7]. 

Zatím však společné těkání s vodní párou nebylo podle dostupných pramenů spolehlivě 

kvantifikováno, zejména ve vztahu k uplatnění tohoto jevu při termické desorpci. Schopnost 

kontaminantů opouštět matrici společně s vodní parou se potvrdila v souvislosti s termickou desorpcí 

i v případě aplikace mikrovlnného ohřevu [8,9]. 

 

Experimenty zohledňující velikost částice 

Tuto skupinu experimentů charakterizuje skutečnost, ţe jako vsádka pro termickou desorpci mohla být 

pouţita hrubozrnná matrice, případně její vysítované velikostní frakce. Vsádkovým způsobem byly 

provedeny experimenty ve stejném teplotním rozmezí jako v předcházející skupině experimentů, doba 

zdrţení byla opět 30 minut při dané teplotě. Grafické výstupy mající analogickou podobu jako 

u experimentů prováděných na jemnozrnném materiálu jsou v tomto případě rozšířeny o další 

parametr – velikost částice.  

 

Na následujícím obr. 2 je ukázka závislosti procentuálního vyjádření poklesu obsahu kontaminantu na 

teplotě pro dobu zdrţení v termodesorpční vestavbě 30 minut a různé frakce materiálu podle velikosti 



částic. Opět je pozorována vysoká míra odstranění kontaminantů z tuhých matric jiţ při teplotách 

hluboko pod jejich teplotou varu.  
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Obr. 2   Příklad poklesu obsahu α-HCH v závislosti na teplotě desorpce (doba 30 minut) pro různé zrnitostní 

frakce cihly při pouţití desorpční vestavby 

 

Pomalý prostup tepla materiálem vsádky je limitující pro úspěšné dosaţení poţadované teploty 

vsádky. Je patrné, ţe jistý vliv zvětšující se velikosti částic materiálu na účinek termické desorpce lze 

pozorovat, avšak ve zkoumaném rozsahu velikosti částic materiálu tento trend není tak významný, 

jak by se dalo očekávat. Trend s rostoucí teplotou desorpce zaniká a při teplotě desorpce vyšší neţ 

170°C o tomto trendu nemá smysl hovořit. Toto tvrzení bylo prokázáno pro různé kontaminanty. 

Z tohoto faktu plyne důleţité zjištění, které se také uplatnilo při plánování poloprovozních zkoušek –

doba zdrţení 30 minut při poţadované teplotě termodesorpce je dostatečná i pro částice velikosti 

milimetrů a niţších jednotek centimetrů, materiál pro navazující termodesorpční zkoušky je moţné 

předupravit pouze tříděním a sítováním na hrubším sítu, aniţ by docházelo ke zjišťování významně 

niţší účinnosti procesu neţ v případě jemnozrnné homogenní vsádky. 

 

Experimenty v poloprovozním měřítku a porovnání jejich výstupů s výstupy experimentů 

v menším měřítku  

Tento soubor experimentů byl prováděn na vzorcích o hmotnosti řádově desítek kilogramů 

ve speciálním termodesorpčním zařízení instalovaném v areálu Dekonta a.s. ve Slaném. Na základě 

dříve získaných poznatků bylo k tomuto poloprovoznímu ověření technologie termické desorpce 

přistoupeno racionálně a cílem bylo tedy ověřit, zda ve větším měřítku bude docházet k odlišnostem 

v účinnosti desorpce vzhledem k výsledkům získaným na zařízeních s různou mírou idealizace 

podmínek. K jistým odlišnostem v reţimu tepelného zpracování materiálu došlo, tyto skutečnosti však 

plynou z podstaty větší vsádky a nelze je ovlivnit. Jedná se zejména o pomalejší ohřev materiálu 

k dané teplotě a pomalejší zchlazování neţ v případě vsádky menší. Rovněţ manipulace s materiálem 

byla poněkud ztíţená vzhledem k pouţité instalaci.  

 

Základní prvky pouţitého zařízení byly shodné se zařízeními pracujícími v menším měřítku (desorpční 

pec, kondenzátor produktů, adsorbér s aktivním uhlím pro čištění odplynu). Vzhledem k dříve 

pouţitým zařízením či reţimům byla odlišnost v tom, ţe otop desorbéru byl zajištěn teplonosným 

médiem (olej) cirkulujícím mezi pláštěm termodesorpční pece a ohřívákem a ţe transport produktů 

desorpce do kondenzátoru byl zajištěn mírným podtlakem v systému. 

 



Materiál vstupující do poloprovozního experimentu byl vzhledem k dříve uvedeným skutečnostem 

předupraven tříděním, drcením a sítováním, velikost částic nepřesáhla 1 cm. Tento poţadavek byl 

kladen z důvodu co nejmenší abraze pláště zařízení, kde docházelo k míchání vsádky. Dosahovaná 

teplota odvozená od experimentů v menším měřítku, kterou bylo cílem v zařízení dosáhnout, byla 

130 a 250 °C. Niţší teplota o několik desítek stupňů Celsia překračující teplotu varu vody byla 

uţitečná pro zjištění mnoţství kontaminace, které bude odstraněno společně s vodní parou a přitom 

bude proces uskutečněn ve velmi úsporném reţimu z hlediska ztrát energie. Druhá, vyšší teplota byla 

zvolena s ohledem na potřebu potvrdit či vyvrátit, zda dojde k odstranění kontaminace blíţící se 

úrovni desorpce dosaţené v menším měřítku, přičemţ nedojde k dosaţení teploty varu kontaminantu. 

Tyto dva teplotní reţimy byly dále doplněny o experimenty s opakovaným zchlazením a ovlhčováním 

materiálu, analogicky k provedeným experimentům laboratorním. 

 

Ukázka předúpravy materiálu a samotné termodesorpční jednotky je patrná na obr 3. 

 

  
Obr. 3   Ukázka sítování kontaminovaného materiálu a poloprovozní termodesorpční pece 

 

Nejzajímavějším porovnáním, kdy je v jednom grafickém výstupu zahrnuto mnoţství kontaminace 

zbylé v materiálu vzhledem ke vstupnímu mnoţství, vyjádřené jako procentuální část, je ukázáno 

na příkladu cihly kontaminované HCB na obr. 4. Jednotlivé datové řady zachycují výsledky pro 

experimenty v desorpčních trubicích, vestavbě umoţňující zjistit vliv zrnitostní frakce na desorpci 

(průměrná hodnota přes sledované frakce a zvlášť frakce F4 12,5-5,6 mm) a úbytek zjištěný při 

poloprovozní zkoušce. 
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Obr. 4   Příklad poklesu obsahu HCB v závislosti na teplotě desorpce (doba 30 minut) pro systémy s různou 

mírou idealizace (trubice, vestavba, poloprovoz) 

 

Jak bylo uvedeno dříve, desorpční trubice tvořily prvotní, velmi idealizovaný systém umoţňující blíţe 

poznat termickou desorpci kontaminantů z tuhých matric. Získané výsledky slouţily především jako 

nástřel pro další experimenty z hlediska volby podmínek a konkrétního uspořádání. V případě pouţití 

desorpční vestavby a sledování vlivu velikosti částice na pokles obsahu kontaminace byla pořízena 

křivka zobrazující pokles obsahu kontaminace průměrovaný pro výsledky získané pro jednotlivé 

velikostní frakce. Dále je znázorněna obdobná závislost zvlášť pro frakci F4 (12,5-5,6 mm), aby byl 

patrný rozdíl, který vzniká vlivem zprůměrování výsledků přes všechny sledované frakce. Poslední 

stupeň experimentů, kdy byla míra idealizace minimální, představuje poloprovozní zkouška, která pro 

daný grafický výstup poskytuje dva zvýrazněné body. 

 

Jak je patrné na příkladu tohoto výstupu, podle očekávání došlo při poloprovozní zkoušce k menší 

míře dekontaminace neţ v různých systémech s větší mírou jejich idealizace a menší vsádkou. Jako 

hlavní důvod k uvedenému výstupu je moţné přiřadit fakt, ţe u poloprovozního zařízení byl transport 

produktů z prostoru desorpční pece zajištěn sníţením tlaku za chladičem. Tento reţim byl však 

z hlediska konstrukčního nevyhnutelný a v případě moţnosti prosávat zařízení inertním plynem by 

patrně byla účinnost termické desorpce i v poloprovozním měřítku vyšší.  

 

Vzhledem k mnoţství vsádky při poloprovozních zkouškách a počtu odebíraných vzorků k analýzám 

a vyuţití moţnosti uplatnit reţim opakovaného zkrápění materiálu, jsou výsledky dále doplňovány, 

zpřesňovány a závislosti interpretovány z více hledisek. V době tvorby tohoto příspěvku byl 

do komerčních laboratoří odesílán rozšířený počet kontrolních vzorků, protoţe v některých případech 

se výstupy analýz z různých paralelních stanovení neshodovaly. Důvodem byla pravděpodobně 

nehomogenita odebraných vzorků a velké mnoţství rušivých vlivů. Na tomto zlomku výsledků bylo 

snahou co moţná nejnázorněji představit moţnosti různých pouţitých uspořádání a ukázat, jaký vliv 

má na získaný výstup měřítko experimentů a míra idealizace systému.  

 

Podle očekávání lze říci, ţe účinnost termické desorpce kontaminantů klesá s rostoucí teplotou varu 

polutantů. Vliv kvality matrice z hlediska jejího sloţení a granulometrie se projevuje při niţších 

teplotách aplikovaných v zařízení při konstantní době zdrţení. S rostoucí teplotou se tento vliv 

smazává, stejně jako se s rostoucí teplotou termodesorpce smazává rozdíl měřítka, v jakém byl 

experiment prováděn. Oproti provozním podmínkám, kdy je třeba zajistit poţadovanou míru 

odstranění kontaminantů, je právě oblast niţších teplot a tím zároveň vyšších zbytkových obsahů 



kontaminantů zajímavá z hlediska identifikace klíčových parametrů, které mohou vést k racionalizaci 

dotčeného dekontaminačního procesu.  

 

Závěr 
V rámci tohoto příspěvku bylo cílem zobecnit a představit stručně na uvedených příkladech 

a konkrétních závislostech trendy a skutečnosti pozorované v rozsáhlém souboru experimentů 

prováděných v různém měřítku od gramových vsádek jemnozrnného materiálu v termodesorpčních 

trubicích přes několikasetgramové aţ kilogramové vsádky v desorpční vestavbě zohledňující vliv 

velikosti částice materiálu, aţ po vsádky v mnoţství desítek kilogramů v poloprovozním měřítku, 

přičemţ byla uplatněna různá míra idealizace systému. Proces byl zkoumán v širokém teplotním 

rozmezí, nikoliv jen při teplotách blíţících se teplotě varu kontaminantů, kdy jiţ proces desorpce 

vykazuje téměř stoprocentní účinnost a tím se zuţuje moţnost sledovat probíhající děje. Takto 

rozsáhlý soubor dat pro různé kontaminanty a matrice umoţňuje poměrně přesně předpovědět chování 

materiálu při jeho vystavování zvýšené teplotě při termické desorpci a zejména pak umoţňuje 

efektivní návrh reţimu a podmínek tepelného procesu.  
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Příspěvek byl připraven v rámci výzkumu realizovaného s podporou projektu Výzkum technologie 

termické desorpce pro odstraňování persistentních organických látek z tuhých kontaminovaných 

matric (SP/2f3/133/08). 

Poděkování patří také pracovníkům Dekonta a.s. za moţnost provedení poloprovozních experimentů. 

 

 
Použitá literatura 

 

[1] U.S. Environmental protection agency, EPA 542-F-01-003, 2001 

[2] Kompendium sanačních technologií (Matějů V., ed.), Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., Chrudim, 2006, 

str. 81-85 

[3] Application Guide for Thermal Desorption Systems, Technical Report TR-2090-ENV, Naval Facilities 

Engineering Service Center, California, April 1998 

[4] KROUŢEK J., Studium procesů uplatňujících se při termické desorpci odpadů, diplomová práce, VŠCHT 

Praha, 2010 

[5] KROUŢEK J., Studium mechanismů uplatňujících se při termické desorpci, Zpráva ze studentské vědecké 

činnosti, VŠCHT v Praze, listopad 2009, k dispozici v knihovně Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT 

[6] MEIJER S. N., SHOEIB M., JONES K. C., HARNER T., Air-Soil Exchange of Organochlorine Pesticides in 

Agricultural Soils. 2. Laboratory Measurements of the Soil-Air Partition Coefficient, Environmental Science 

& Technology 2003 37 (7), 1300-1305 

[7] SYCHRA V. (Analytika spol. s r.o.), ústní sdělení 

[8] HENDRYCH J., KUBAL M., KOCHÁNKOVÁ L., Termická desorpce persistentních organických polutantů 

v laboratorním měřítku s vyuţitím klasického a mikrovlnného ohřevu, Sborník konference, 7.-8. října 2009, 

Ţďár nad Sázavou, ISBN: 978-80-86832-45-6, str. 92 – 97 

[9] KUBAL M., Výzkum technologie termické desorpce pro odstraňování persistentních organických látek  

z tuhých kontaminovaných matric, výzkumná zpráva pro MŢP ČR pro kontrolní den za rok 2009, 

prosinec 2009 

 


