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Abstract: 

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

however its huge energy consumption of process does not enable wider usage this technology. This 

work in laboratory scale examines removal of persistent organic pollutants for actual chlorinated 

pesticides (HCH, HCB, DDT) from soil and building waste by means of microwave heating. In all 

performed experiments thermal desorption were compared reached values of efficiency contaminants 

removal. Here conditions of process were changed for example - retention time of contaminated 

samples in reactor, intensity of microwave heating, influence of flow nitrogen. In addition were 

examined dehalogenation effects of simply inorganic species like NaHCO3 and Na2CO3. Evaluation of 

content of chlorinated pesticides was performed by gas chromatography with electron capture 

detector. The results showed positive effect flow nitrogen and applied inorganic species for increase 

value of efficiency removal chlorinated pesticides but dehalogenation effect inorganic species was not 

proved.  
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Cílem práce bylo posoudit vliv mikrovlnného ohřevu na odstranění sledovaných chlorovaných 

kontaminantů (HCH, HCB a DDT) z vybraných tuhých materiálů reprezentujících směsný stavební 

odpad (cihla, beton a zemina) a zejména pak zkoumat smysl přídavku některých pomocných aditiv [1] 

(Fe2O3, Na2CO3 a NaHCO3) z hlediska zvýšení absorpce mikrovln a usnadnění ohřevu materiálu a také 

jejich možné dehalogenační účinky vůči desorbovaným kontaminantům.  

 

Úvod 

Termická desorpce představuje poměrně spolehlivou ex-situ technologii pro odstranění málo těkavých 

perzistentních organických polutantů POPs (pesticidy, PCB, polyaromatické uhlovodíky) z tuhých 

materiálů, jakými jsou obvykle zeminy, sedimenty a kaly. Nejčastěji bývají kontaminovány lokality 

různých rafinérií, koksáren, chemických a petrochemických závodů, ale objevují se i menší ohniska 

kontaminace v místech skladování některých chemikálií (zejména pesticidů) jako jsou například 

opuštěná zemědělská družstva. 

 

Princip termické desorpce spočívá v nepřímém ohřevu kontaminovaných materiálů v proudu inertní 

atmosféry (většinou N2), čímž dojde k převedení kontaminantů do plynné fáze a po jejím ochlazení 

jsou kontaminanty zakoncentrovány ve formě kapalného kondenzátu. Inertní atmosféra zabraňuje 

tvorbě toxických reakčních meziproduktů, jakými mohou být dibenzodioxiny a dibenzofurany. Nosný 

plyn dále prochází systémem čištění odpadních plynů a někdy ještě jednotkou katalytické oxidace 

a poté je vypouštěn do atmosféry [2,3]. Vzniklý kondenzát lze podle jeho vlastností dekontaminovat 

různými postupy. Nejčastější bývá jeho spalování v řízeném režimu spaloven nebezpečných odpadů 

nebo bazicky katalyzovaná destrukce (BCD) za zvýšeného tlaku pomocí NaOH ve speciálním oleji. 

V různém stupni vývoje jsou další metody založené na redukční dehalogenaci (glykoláty alkalických 

kovů Na nebo K, kovovým sodíkem v kapalném amoniaku nebo pomocí suspenze nanočástic Fe) a 

oxidaci (superkritická oxidace) [2]. V závislosti na teplotě bodu varu odstraňovaných kontaminantů 
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lze procesy termické desorpce rozdělit na nízkoteplotní 90 – 320 °C a vysokoteplotní 320 – 600 °C. 

V praxi se nejčastěji využívá kontinuální režim termodesorpční jednotky, kde plášť rotačního 

desorbéru ohřívají plynové hořáky. Obvyklá provozní kapacita přesahuje 100 tun materiálu za den. 

Hlavní nevýhodou představené technologie je vysoká energetická náročnost celého procesu a značné 

tepelné namáhání konstrukčních materiálů, což se negativně odráží ve vysokých investičních 

i provozních nákladech [2,3]. 

 

Další vývoj technologie termické desorpce se bude patrně ubírat cestou snižování energetické 

náročnosti procesu. Velmi slibné se zdá být nahrazení klasického ohřevu materiálu mikrovlnami, které 

výrazně zkracují dobu ohřevu a v současné době se již úspěšně aplikují v některých organických 

a biochemických syntézách a ve velkých průmyslových sušárnách [4,5]. V tomto příspěvku budou 

prezentovány možnosti využití mikrovlnného vlnění pro odstraňování kontaminantů (pesticidů) 

z tuhých matric.  

 

Charakteristika a vznik mikrovlnného vlnění, ohřev látek 

Mikrovlnné vlnění (někdy méně přesně označované jako záření) vymezuje ve spektru 

elektromagnetického vlnění frekvenční pásmo od 300 MHz do 3 THz, jehož vlnové délky se pohybují 

v intervalu od 1m do 0,1 mm. Vzhledem k nízké energii fotonů mikrovln pouze 0,0016 eV již nemůže 

dojít k rozštěpení vazeb exponovaných molekul. Mikrovlnné pole má dvě složky – elektrickou 

a magnetickou, které jsou na sebe kolmé [4]. Poprvé byl využit mikrovlnný ohřev potravin v roce 

1961, kdy byla zkonstruována první mikrovlnná trouba. Od 80. let dvacátého století úspěšně proniká 

do laboratoří a prosazuje se v různých organických syntézách a ve farmacii. V České republice je 

nejpoužívanější frekvence 2,45 GHz, což odpovídá vlnové délce mikrovlny 12,2 cm.  

 

Mikrovlnné vlnění je generováno magnetronem, což je válcová trubice sestávající se z permanentního 

magnetu, katody obklopené systémem dutinových rezonátorů umístěných v anodickém bloku 

a výstupní antény. Elektrony emitované katodou jsou urychlovány vlivem silného magnetického pole 

a jejich následným shlukováním dochází ke vzniku vysokofrekvenční vlny, která je vysílána přes tzv. 

rezonanční okno do volného prostor, tzv. kavity mikrovlnné trouby. Magnetrony umožňují generovat 

výkony na úrovni několika kW, při poměrně vysoké účinnosti přeměny elektrické energie až 80 %. 

Vznikající mikrovlnné pole ovšem není zcela homogenní a zejména u pevných látek lze pozorovat tzv. 

teplotní úlet, kdy může docházet k jejich výraznému lokálnímu přehřátí. Dnes však existuje řada 

laboratorních mikrovlnných zařízení, která umožňují dokonce i plynulou regulaci výkonu 

mikrovlnného vlnění a dosažení konstantní teploty ohřevu látek [4,5]. 

  

Chování (pevných) látek v mikrovlnném poli 

Všechny látky lze rozdělit podle jejich schopnosti vést elektrický náboj na vodiče, polovodiče a 

dielektrika (izolanty). V mikrovlnném poli se mohou dobře ohřívat polární dielektrika, která mají 

vlastní dipólový moment. Princip ohřevu spočívá ve zpolarizování molekul dané látky tak, aby se její 

vektory dipólových momentů shodovaly se směrem intenzity vnějšího elektrostatického pole. Polarita 

mikrovlnného pole se při uvedené frekvenci mění více jak 2,45.10
9
krát za sekundu a molekuly 

dielektrika se nestačí těmto rychlým změnám přizpůsobit. To vyvolává oscilační vibrace až rotace, 

kdy dochází ke tření a srážkám molekul a část absorbovaného mikrovlnného záření se přemění na 

teplo [4]. V mikrovlnném poli tak nastává ohřev látek zevnitř k povrchu, což představuje úplně opačný 

mechanismus na rozdíl od konvenčního ohřevu, který je realizován pomocí přestupu tepla z vyhřátého 

pláště vedením, sáláním nebo prouděním. Dochází tak k velmi výraznému zkrácení potřebné doby 

ohřevu látek. 

 

Důležitou veličinou, která charakterizuje chování látek v mikrovlnném poli, je tzv. komplexní 

permitivita, kde její reálná složka ε´ vyjadřuje schopnost látky se polarizovat elektrickým polem a její 

imaginární část ε´´ (označovaná někdy jako ztrátový faktor) pak účinnost přeměny elektromagnetického 

(mikrovlnného) vlnění na teplo. Porovnání některých látek z hlediska vhodnosti ohřevu mikrovlnami 

uvádí tabulka 1. Permitivita je ovšem funkcí teploty a frekvence, což se projevuje u některých 

materiálů (např. sklo), které významně absorbují mikrovlnné záření až při vysokých teplotách [4,5]. 

 



Tabulka 1   Schopnost absorpce mikrovln koreluje u kapalných látek s jejich polaritou [5] 

 

Druh látky  Relativní permitivita  

εr 

Ztrátový faktor 

ε´´ 

Absorpce mikrovln 

voda 81 9,9 střední 

etylen glykol 37 49,9 velmi dobrá 

toluen 2,4 0,1 velmi nízká 

 

Interakce látek v mikrovlnném poli může být také vyjádřena tzv. penetrační hloubkou, která je 

definována jako taková hloubka průniku mikrovlnného pole, kde výkon mikrovlnné energie klesá asi 

o 36 %. Penetrační hloubka závisí na druhu látky a také na její zrnitosti. Kusové kovové materiály 

mají malou penetrační hloubku, mikrovlny odrážejí a nezahřívají se, zatímco práškové kovy lze 

ohřívat velmi dobře. U tuhých dielektrik je situace opačná a platí, že s  rostoucí zrnitostí částic vzrůstá 

absorpce mikrovln. Tuhá dielektrika nelze obecně charakterizovat pomocí relativní permitivity tak 

jako kapalná vzhledem k její závislosti na zrnitosti částic a tudíž penetrační hloubce. Velmi dobře 

absorbují mikrovlnné vlnění uhličitany a oxidy kovů [4,5]. 

 

Experimentální část 

Pro dále uvedené termodesorpční experimenty byly použity vzorky nejběžnějšího stavebního odpadu, 

jako jsou cihla, beton a zemina, kontaminované technickými pesticidy o obsahu cca 200 - 300 mg/kg 

sušiny, konkrétně šlo o α, β a γ izomery 1,2,3,4,5,6 - hexachlorcyklohexanu (HCH), 1,2,3,4,5,6 - 

hexachlorbenzen (HCB) a izomery 1,1,1-trichlor-2,2- (4-chlorofenyl)etanu (DDT). V dalším textu je 

DDT vyjadřováno jako Σ DDT, která zahrnuje tyto tyto látky: 2, 4´ DDT, 4, 4´ DDT, 2, 4´ DDE, 

4, 4´ DDE, 2, 4´ DDD a 4, 4´ DDD. Jednotlivé matrice se vzájemně liší strukturou, obsahem 

organického uhlíku a pevností vazeb adsorbovaných kontaminantů. Díky přirozenému obsahu určitého 

množství uhličitanů a oxidů kovů jsou dobrými absorbéry mikrovlnného vlnění. Předúprava materiálů 

spočívala v jejich drcení a mletí a poté důkladné homogenizaci. Zrnitost cihly a betonu byla menší než 

0,1 mm a zrnitost zeminy byla 1 mm, tedy jednalo se o prachovou frakci, která obvykle nese největší 

podíl kontaminace. Ze vstupních materiálů byly odebrány dílčí vzorky za účelem jejich základní 

charakterizace, byl v nich stanoven podíl vlhkosti při teplotě 105 °C - viz tabulka 2, obsah celkového 

organického uhlíku TOC a byla provedena termogravimetrická analýza. Obsahy sledovaných analytů 

(HCH, HCB a DDT) byly stanovovány vždy při každém experimentu. 

 
Tabulka 2   Podíl vlhkosti v jednotlivých materiálech v % hmotnostních 

 

Cihla Beton Zemina 

0,26 % 3,2 % 0,73 % 

 

Největší podíl vlhkosti obsahuje beton, neboť je značně hygroskopický, a to se také projevilo 

v termodesorpčních experimentech zvýšeným transportem kontaminantů s vodní parou. Podle 

očekávání byl obsah celkového organického uhlíku TOC (stanoveného analyzátorem Ligui TOC II) ve 

vzorcích cihly a betonu pod mezí stanovitelnosti a vzorek zeminy obsahoval 9,6 g/kg TOC. Tento 

ukazatel indikuje obsah organické hmoty v matrici, zejména huminových látek, které se mohou 

uvolnit při vyšší teplotě a způsobovat provozní potíže, zvláště v kondenzačním systému 

termodesorpční jednotky. Termogravimetrická analýza představuje důležitý nástroj pro popis chování 

tuhého vzorku, který je definovaným způsobem zahříván. Ze získané termogravimetrické křivky lze 

kvalitativně identifikovat jednotlivé probíhající procesy ve vzorku dle jejich tepelného zabarvení 

(endo a exotermní), například teplotní interval oxidace organických látek, rozklad uhličitanů, změny 

krystalových modifikací apod. Navíc analýza uvolněných plynů a par pomocí hmotnostní 

spektrometrie může sloužit jako podklad pro návrh systému čištění odpadních plynů z termodesorpční 

jednotky. 

 

Všechny experimenty byly prováděny v aparatuře - viz obrázek 1, která byla umístěna v mikrovlnné 

troubě upravené pro laboratorní účely. Celkem byly vyzkoušeny 4 níže uvedené režimy [6] 

(modifikace) procesu desorpce: 



 samotný ohřev vzorků na teplotu 200 °C, 

 ohřev vzorků na teplotu 150 °C při průtoku N2, 300 ml/min, 

 ohřev vzorků se směsí aditiv Fe2O3 + Na2CO3 na teplotu 200 °C, 

 ohřev vzorků se směsí aditiv Fe2O3 + NaHCO3 na teplotu 200 °C. 

 

Na rozdíl od klasického ohřevu lze intenzitu mikrovlnného vlnění regulovat pouze příkonem 

magnetronu, což neumožňuje nastavit konstantní teplotu ohřevu vsádky materiálu. 

S nekontaminovanými materiály (cihla, beton zemina) byly nejprve pomocí optického vlákna 

proměřeny teplotní závislosti jejich ohřevu při nastaveném příkonu magnetronu 250 W. Pro zajištění 

přibližně konstantní teploty desorpce kontaminovaného materiálu byl použit speciální absorpční 

materiál, který absorbuje přebytečné mikrovlny. Komerčně není dostupný a je předmětem know-how 

laboratoře mikrovlnné chemie na Ústavu chemických procesů AV ČR. Udržení určité zvolené 

konstantní teploty vsádky je důležité jednak kvůli možnému porovnávání klasického a mikrovlnného 

ohřevu, ale také z hlediska bezpečnosti experimentů, neboť při nekontrolovaném růstu teploty může 

dojít až ke zničení aparatury (protavení baňky). Pro experimenty byly zvoleny navážky 50 g vzorků 

kontaminovaných tuhých materiálů a desorpce probíhala při příkonu mikrovlnné trouby 250 W. Tuhá 

aditiva se přidávala v množstvích do 10 % hmotnostních celé desorbované vsádky (na 50 g vzorku 

1 g Fe2O3 a 4,5 g NaHCO3 resp. Na2CO3) a byla důkladně homogenizována s kontaminovaným 

materiálem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1   Laboratorní aparatura s mikrovlnným ohřevem pro desorpci kontaminantů 

 

9 - Baňka pro jímání kondenzátu 

 

 

 

 

 

 

Tato aditiva byla vybrána s ohledem na jejich snadnou dostupnost, vynikající schopnosti absorbovat 

mikrovlny a navíc mohou být vnášena do životního prostředí. Ukázalo se, že je velmi důležitá tloušťka 

vrstvy desorbovaného materiálu, která je optimální okolo 3 cm. S klesající tloušťkou vrstvy materiálu 

se zmenšuje její schopnost absorbovat mikrovlny a výrazně se tak prodlužuje ohřev. Experimenty byly 

koncipovány tak, aby bylo možné sledovat časovou závislost účinnosti odstranění kontaminantů 

z pevných materiálů, proto byly odebírány vzorky ve vhodných časových intervalech v průběhu 

termodesorpčního procesu. Po ukončení každého experimentu byla celá aparatura promyta hexanem 

a spojený extrakt včetně kondenzátu byl pak podroben analýze kontaminantů. 

 

1 Kavita mikrovlnné trouby 

2 Magnetron (zdroj mikrovlnného vlnění) 

3 Varná baňka se vzorkem kontaminovaného materiálu 

4 Přívod N2 

5 Měření teploty vsádky pomocí IČ teploměru 

6 Kelímek s adsorpčním materiálem pro 

udržení konstantní teploty vsádky v baňce 

7 Trubice odvádějící plynné produkty 

8 Liebigův chladič pro kondenzaci 

desorbovaných plynných produktů 

9 Baňka pro jímání kondenzátu 
 



 

Obsah sledovaných chlorovaných kontaminantů (HCH, HCB a DDT) byl analyzován ve vzorcích 

tuhých matric (cihla, beton a zemina) na vstupu, v průběhu experimentu a v kondenzátu. Odebrané 

tuhé vzorky byly nejprve podrobeny sonikační extrakci, kdy byla navážka 1 g vzorku extrahována 

5 ml hexanu v ultrazvuku po dobu 20 minut. Tato extrakční technika je ve shodě s doporučeními 

v literatuře a US EPA [7]. Extrakty byly po příslušném ředění analyzovány metodou plynové 

chromatografie s detektorem elektronového záchytu GC – ECD. Ve většině odebraných vzorků byla 

koncentrace kontaminantů ještě nad mezí stanovitelnosti. Měření teploty vrstvy vsádky bylo 

provedeno přes plášť skleněné baňky pomocí IČ teploměru (o standardní emisivitě 0,95), který 

vykazuje jisté zpoždění oproti optickému vláknu. Toto měření je méně přesné, neboť dochází 

k částečnému odrazu a lomu IČ paprsku na povrchu baňky a navíc je obtížné zacílit pokaždé přesně 

stejné místo. Uváděné teploty jsou proto spíše orientačního charakteru.  

 

Výsledky experimentů jsou shrnuty v grafické podobě na obrázku 2, kde je vzhledem k velkému 

objemu naměřených dat zachycen průběh pouze vybraných desorpčních experimentů.  
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Obr. 2   Časová závislost účinnosti odstranění pesticidů z tuhých materiálů při mikrovlnném ohřevu 

o konstantním výkonu 250 W: a) α HCH z cihly, b) γ HCH z cihly, c) Σ DDT z cihly, d) HCB z betonu, e) HCB 

ze zeminy [6] 

 

Navíc některé grafické závislosti byly prakticky shodné a v určitých případech nebylo možné výsledky 

vyhodnotit. Cihla představovala velmi vhodný inertní materiál, kvůli nízkému obsahu vlhkosti - viz 

tabulka 2 - a absenci organického uhlíku (TOC byl pod mezí stanovitelnosti). Odnos kontaminantů 

dusíkem při teplotě vzorku cihly 150 °C se ukázal být nedostatečný, neboť dosažená účinnost 

desorpce nepřesáhla hodnotu 82 %, viz obr. 2 a), b), c). U izomerů α a γ HCH došlo vlivem obou 

směsí aditiv (Fe2O3 + NaHCO3 nebo Fe2O3 + Na2CO3) ke zrychlení procesu desorpce, viz obr. 2 a), b), 

ovšem účinnost jejich odstranění z cihly se oproti neaditivovaným vzorkům prakticky nezvýšila. 

Grafické závislosti jsou pro obě směsi aditiv prakticky identické, a proto je z důvodu větší 

přehlednosti na obr. 2 a), b) uvedena pouze křivka pro směs aditiv Fe2O3 + NaHCO3. Výrazné zvýšení 

rychlosti desorpce a účinnosti odstranění sumy izomerů DDT z cihly přinesla směs aditiv Fe2O3 + 

NaHCO3, viz obr. 2 c), kde oproti neaditivovanému vzorku došlo k nárůstu účinnosti téměř o 20 %. Při 

desorpci DDT sice docházelo v počátku mikrovlnného ohřevu k  nárůstu obsahu toxičtějších reakčních 

intermediátů – izomerů DDE a DDD, které ovšem s rostoucí teplotou a časem desorpce rychle klesaly. 

Při desorpci kontaminantů z betonu se obecně vliv aditiv prakticky neprojevil, což demonstruje příklad 

HCB, viz obr. 2 d). Je to způsobeno především vyšší vlhkostí betonu oproti ostatním materiálům 

a možným zastíněním vlivu aditiv odnosem kontaminantů s vodní parou. Nejvýznamněji ze všech 

materiálů se zde také projevil transport kontaminantů s N2. Desorpce kontaminantů byla záměrně 

prováděna s přirozeně vlhkými materiály, neboť jakékoli jejich předsoušení by v praxi nepřicházelo 

v úvahu. Ze vzorků zeminy obecně probíhala desorpce kontaminantů lépe než z cihly, což může být 

částečně vysvětleno její větší schopností absorbovat mikrovlny oproti vzorkům cihel, kterou prokazuje 

její rychlejší ohřev. Vliv obsahu organického uhlíku (TOC) v zemině na ochotu desorpce 

kontaminantů zde nelze odhadnout. Na vybraném příkladu obr. 2 e) je vidět jisté zvýšení rychlosti 

a účinnosti desorpce HCB ze zeminy vlivem směsi aditiv Fe2O3 + Na2CO3 oproti použití průtoku N2. 

Při hodnocení vlivu mikrovlnného ohřevu a představených aditiv na odstraňování kontaminantů 

z tuhých matric je nutné přihlédnout k možným nejistotám provedených experimentů, zejména při 

odběrech vzorků během termodesorpčního procesu, jejich extrakci hexanem a promývání aparatury 

hexanem.  

 

Závěr 

V rámci představené práce bylo provedeno takové množství experimentů, aby bylo možné spolehlivě 

charakterizovat výše uvedené režimy mikrovlnného ohřevu z hlediska účinnosti odstranění 

chlorovaných pesticidů z tuhého stavebního odpadu. Podmínky ohřevu pro všechny experimenty byly 

záměrně nastaveny tak, aby ve vzorcích po desorpci zůstal zbytkový obsah kontaminantů nad mezí 

stanovitelnosti (aby nedošlo ke 100% úbytku). Jedině tak je možné matematicky porovnávat účinnosti 

e) 



jednotlivých procesů a studovat jejich další fyzikálně – chemické mechanismy. Ukázalo se, že 

schopnost ohřevu tuhých materiálů v mikrovlnném zařízení značně závisí na tloušťce jejich vrstvy 

a také na zrnitosti. Klíčovým sledovaným parametrem v průběhu desorpčního procesu je teplota 

vsádky vzorku, jejíž měření není úplně triviální, zejména pokud jde o zrnitější materiál. Oba senzory - 

IČ teploměr a optické vlákno vykazují jisté nedostatky. Z provedených experimentů nelze učinit 

jednoznačný obecný závěr o vlivu použitých aditiv (směsi Fe2O3 + NaHCO3 a Fe2O3 + Na2CO3) na 

odstranění kontaminantů. V mnoha případech sice vykazovaly pozitivní efekt na zvýšení účinnosti 

desorpce kontaminantů, ale pro získání jasných trendů a stanovení přesných podmínek jejich aplikace 

je potřeba obsáhlejší výzkum. Nezbytnou součástí musí být také identifikace všech reakčních 

intermediátů.  

 

Poděkování 

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). 
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