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Abstract: Verifying thermal desorption with microwave heating for real 
contaminated materials in a pilot scale experiments 

This paper is focused on the pilot scale experiments of the microwave thermal 
desorption technology of persistent organic pollutants (POPs). Obtained results 
showed that evaporization and co-transport with water vapour are the main 
processes associated with thermal desorption. Consequently, these pollutants 
can be effectively removed from the solid matrix by the desorption temperature 
lower than boiling point of monitored contaminants. The decomposition of 
naturally occurring organic substances in soils was not significant during this low-
temperature process (up to 240°C). On the other hand the removal efficiency for 
some groups of contaminants (polyaromatic hydrocarbons (PAHs) and some 
congeners of polychlorinated biphenyls (PCB)) was significantly lower. All 
contaminants were removed very efficiently at the batch temperature of 400°C, 
only efficiency of PAHs removal was just 75%. Stirring of the batch by thermal 
process will represent important step for rising of POPs desorption efficiency, but 
it could not be performed in this tests. 
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ÚVOD 

Termická desorpce je vhodná ex-situ technologie pro odstraňování širokého 
spektra persistentních organických polutantů (POPs), z pevných materiálů 
(zeminy a stavební odpady) nebo kalů. Princip termické desorpce spočívá v 
ohřevu kontaminovaných materiálů v inertní atmosféře, kdy dochází k uvolnění 
polutantů do plynné fáze, které jsou po následném ochlazení zkoncentrovány v 
kapalném kondenzátu. Kondenzát může být odstraňován spálením či některými 
fyzikálně-chemickými procesy (KAŠTÁNEK & KAŠTÁNEK 2005). Rychlost a 
účinnost procesu termické desorpce ovlivňuje řada fyzikálně-chemických 
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parametrů, především teplota vsádky (RISOUL et al. 2002), ale také vlhkost a 
zrnitost vstupujícího materiálu a zastoupení kontaminantů. Aplikace 
mikrovlnného ohřevu namísto konvenčního představuje slibnou alternativu, 
umožňující významné zkrácení doby zdržení materiálu a značnou energetickou 
úsporu (WU 2008; KAŠTÁNEK et al. 2010). Materiály podrobené procesu 
termické desorpce, například stavební suť a zemina obsahují určitý podíl 
vlhkosti, oxidů kovů a uhličitanů, které velmi dobře absorbují energii 
mikrovlnného záření. Voda značně absorbuje mikrovlnné záření vlivem vysoké 
hodnoty dielektrického ztrátového faktoru (tanδ), což se projeví v odlišné 
rychlosti ohřevu identického suchého a vlhkého materiálu. Obsah vody také 
ovlivňuje mobilitu anorganických iontů, čímž dojde ke změně hodnot vodivosti a 
permitivity daného materiálu a zvýšení absorpce mikrovln (WU 2008). 
Schopnost vsádky materiálu absorbovat mikrovlny lze podpořit některými 
pomocnými aditivy na bázi oxidů kovů, např. MnO2 či Fe3O4 (Ri Kinzo, patent 
JP2010069391A 2010) nebo aktivního uhlí.  

Cílem předloženého příspěvku bylo vyzkoušet mikrovlnný ohřev různých 
vzorků reálně kontaminovaných pevných materiálů ve čtvrtprovozním měřítku a 
vyhodnotit efektivitu nízkoteplotní desorpce (nepřesahující 250 °C) v porovnání 
s ohřevem vsádky na vyšší teploty kolem 400 °C.  
 
 

METODIKA 

Veškeré experimenty byly provedeny se vzorky reálně kontaminovaných zemin 
a stavební suti, které obsahovaly nepolární uhlovodíky, chlorované pesticidy 
(HCH), polyaromatické uhlovodíky (PAH) a polychlorované bifenyly (PCB). 
Nejprve byla mechanicky upravena zrnitost materiálů – stavební suť byla 
podrcena na čelisťovém drtiči zn. Retsch BB 200 na frakci 4-5 mm, a zemina 
byla prosítována na frakci 8-10 mm. Po dokonalé homogenizaci byly od 
každého materiálu odebrány dva směsné laboratorní vzorky, na analýzy všech 
výše zmíněných kontaminantů.  

Termodesorpční experimenty byly provedeny ve speciálním zařízení 
vyvinutém a zkonstruovaném na Ústavu chemických procesů AV ČR Praha. 
Jde o prototypovou čtvrtprovozní mikrovlnnou pec, s maximálním výkonem 
magnetronu až 3,6 kW (regulací po 0,2 kW) v níž byla vložena speciální 
keramická vestavba se stacionární vrstvou ohřívaného materiálu, viz obr. 1. 
Výkon magnetronu byl v průběhu desorpce plynule regulován tak, aby byl 
udržován přiměřený teplotní gradient vsádky materiálu (5-8 °C/min). Pro 
všechny experimenty byla dodržena jednotná tloušťka vrstvy materiálu 12 cm, 
čímž byly hmotnosti vsádek odlišné (4,3 až 6,0 kg). Z hlediska mechanismů 
mikrovlnného ohřevu je totiž klíčová právě tloušťka vrstvy vsádky. Vrchní část 
keramické vestavby, která nepřišla do kontaktu s materiálem, byla ovinuta 
speciálním uhlíkovým vláknem, pro zvýšení absorpce mikrovln a teploty jejích 
stěn, aby bylo zabráněno kondenzaci či sublimaci kontaminantů. Do vsádky 
materiálu byla zavedena teplotní sonda (optické vlákno), která snímala online 
teplotu vrstvy materiálu, jejíž hodnoty byly zobrazovány prostřednictvím 
dataloggeru a ukládány v PC. Uvolněné páry kontaminantů byly odváděny 
skleněným potrubím, jejich teplota byla měřena na výstupu z pece pomocí 
termočlánku a poté procházely skrz Liebigův chladič a alonž do sběrné baňky.  
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Obr. 1: Schéma použité čtvrtprovozní termodesorpční jednotky 

 
V celé aparatuře byl zajištěn mírný podtlak (700-800 mBar) pomocí vakuového 
čerpadla, jež byl měřen tlakoměrem. Odplyny společně se vzduchem pak 
odcházely do digestoře. Po dosažení požadované teploty vsádky byla 
udržována teplotní izoterma na zvolené teplotě 240 °C/400 °C dobu 15 min. Při 
překročení teploty 240 °C bylo optické vlákno nahrazeno termočlánkem.  

Pevné materiály byly nejprve podrobeny sonikační extrakci s analytickým 
stanovením jednotlivých skupin kontaminantů:  

 PCB (ČSN EN 15 308) pesticidy (DIN ISO 10 382), PAH (ČSN EN 15 527), 
plynová chromatografie GC/MS, rozp. hexan/aceton  

 C10-C40 (ČSN EN 14 039) plyn. chrom. GC/FID, rozp. n-heptan, 

 NEL (ČSN 757505), IČ spektrometrie, rozp. tetrachlormetan.  
 
 

VÝSLEDKY 

V uvedeném příspěvku jsou představeny testy termické desorpce s reálně 
kontaminovanými materiály, které tvořily 3 vzorky zemin s různým zastoupením 
organické matrice a jeden vzorek inertní stavební suti. Pro hodnocení efektivity 
odstranění kontaminantů jsou pro každý testovaný materiál porovnány obsahy 
kontaminantů v pevném materiálu na vstupu a výstupu z procesu termické 
desorpce. Vzhledem k velmi široké skupině odstraňovaných kontaminantů jsou 
výsledky seřazeny podle skupin kontaminantů, obsažených v daném materiálu, 
jež jsou uvedeny dále v tabulkách (tab. 1-4). Veškeré koncentrace sledovaných 
látek jsou vždy vyjádřeny v mg/kg sušiny materiálu. Vlhkost vstupujícího 
materiálu je vyjádřena včetně jeho dodatečného ovlhčení 250 ml vody 
provedeném těsně před ohřevem.  
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Tab. 1: Odstranění PCB (uvedeny ind. kongenery v mg/kg sušiny) ze Stavební suti a 

Zeminy-A při teplotě vsádky materiálu 240 °C a 400 °C 

Materiál Stavební suť  Zemina-A 

Ukazatel Vstup 
Výstup 
[240 °C] 

Vstup 
Výstup 
[240 °C] 

Výstup 
[400 °C] 

sušina [% hm.] 93,10 99,90 78,80 99,50 99,70 

PCB 28 0,66 0,38 2,78 0,39 0,06 

PCB 52 0,83 0,82 1,14 0,13 0,02 

PCB 101 14,20 3,25 1,59 0,23 0,02 

PCB 118 / / 7,51 0,75 0,06 

PCB 138 24,60 5,18 1,26 0,23 0,01 

PCB 153 39,30 7,56 0,85 0,13 0,01 

PCB 180 49,55 6,08 1,55 0,28 0,01 

Σ ind7 PCB *129,14 *23,26 16,68 2,15 0,19 

 
 
Tab. 2: Odstranění nepolárních látek (hodnoty v mg/kg sušiny) z jílovité zeminy vzorek 

Zemina-B po čerstvém úniku pohonných hmot 

Ukazatel 
Zemina-B 

Vstup Výstup [240 °C] 

sušina [% hm.] 80,6 99,3 

C10-C40 1180 < 100 

NEL 770 10 

 
 
Tab. 3: Odstranění izomerů hexachlorcyklohexanu (HCH) ze vzorku stavební suti při 

teplotě 240 °C (hodnoty v mg/kg sušiny) 

Ukazatel 
Stavební suť 

Vstup Výstup [240 °C] 

sušina [% hm.] 93,100 99,900 

α HCH 1258,500 4,410 

β HCH 284,000 37,400 

γ HCH 465,500 0,398 

δ HCH 92,500 2,100 

ε HCH 29,850 1,020 

Σ trichlorbenzenů 3,140 4,420 

Σ izomerů 3 až 6 ti chlorovaných benzenů 12,825 4,850 

 
 
Tab. 4: Odstranění PAH ze vzorku Zemina-C při teplotě 400 °C (hodnoty v mg/kg 

sušiny) 

Ukazatel Zemina-C 

Vstup Výstup [400 °C] 

suš. [% hm.] 81,300 99,800 

Naftalen 1,694 0,690 

Phenantren 1,996 0,466 

Antracen 0,615 0,051 

Fluoranten 1,177 0,224 

Chrysen 0,576 0,247 

                                                 
*
 Pozn. Pouze suma 6 indikátorových kongenerů PCB, kde není zahrnut PCB 118. 
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DISKUSE 

Aplikace mikrovlnného ohřevu může významně snížit energetickou náročnost 
technologie termické desorpce, dosud však byly prováděny převážně 
laboratorní experimenty (KAŠTÁNEK et al. 2010), zabývající se výzkumem 
rozličných mechanismů, jež se mohou uplatnit při mikrovlnném ohřevu 
kontaminovaných materiálů. Použitelnost mikrovlnného ohřevu zde byla 
zkoušena na sérii vzorků reálně kontaminovaných zemin a stavební suti ve 
větším „čtvrtprovozním“ měřítku (hmotnosti vsádek kolem 5 kg), které 
představuje nejméně ideální systém, blížící se k praktické aplikaci. Stavební suť 
tvoří vhodný inertní materiál, zatímco v zemině se může projevit efekt organické 
matrice (organického uhlíku) ve zvýšené sorpci kontaminantů na pevné částice. 
Pro nepolární uhlovodíky a chlorované kontaminanty (pesticidy a PCB) byla 
navržena nízkoteplotní desorpce s ohřevem vsádky do 240 °C, neboť z 
mnohých laboratorních experimentů vyplývá dobrá schopnost odstranění těchto 
látek společně s vodní párou. DI & CHANG (2001) zjistili až 98 procentní úbytek 
obsahu PCB, při opakovaném patnáctinásobném ovlhčování stejného vzorku 
pevného materiálu. Na druhou stranu je nutné vzít v úvahu výparnou entalpii 
vody a velké množství generovaného kondenzátu, který vyžaduje další 
zpracování. Výsledky uvedené v tab. 1 ukazují významný pokles obsahu 
jednotlivých kongenerů PCB ze vzorků stavební suti a zeminy-A, kde účinnosti 
odstranění Σ ind. kongenerů PCB dosahovaly 82 %, resp. 85 %. Podobně z tab. 
3 je patrný úbytek obsahu jednotlivých izomerů HCH ze stavební suti, kde je 
nejlépe ze všech odstraňován α HCH s účinností přesahující 99 %, naopak 
nejobtížněji β HCH pouze s účinností 87 %, což také potvrdil KROUŽEK et al. 
(2010) při laboratorních experimentech. Tím rovněž došlo ke změně 
procentuálního zastoupení izomerů HCH na výstupu oproti vstupu. Současně 
byl na výstupu pozorován jistý nárůst trichlorbenzenů, který indikuje možné 
transformace některých izomerů HCH. Dle očekávání byla velmi účinná 
desorpce nepolárních uhlovodíků z jílovité zeminy, viz tab. 2, kde v ukazateli 
NEL přesahovala 98 %. Ohřev na teplotu 400 °C byl zvolen pro vzorek zeminy-
C s obsahem PAHs, viz tab. 4, přesto se však jejich průměrná účinnost 
odstranění pohybovala pouze kolem 73 %. Naopak u vzorku zeminy-A došlo při 
této teplotě k výraznému zvýšení účinnosti odstranění Σ ind. kongenerů PCB viz 
tab. 1, která pak přesahovala 98 %. Veškeré výsledky je však nutné posuzovat 
se značnou obezřetností a uvážit možné nejistoty vzorkovacího postupu a 
analytického zpracování vzorků, zejména extrakčních procedur. 
 
 

ZÁVĚR 

Pro dekontaminaci pevných materiálů technologií termické desorpce se 
prokázala dobrá použitelnost mikrovlnného ohřevu také ve čtvrtprovozním 
měřítku. Nízkoteplotní režim s ohřevem matric do 240 °C vyhovuje pro účinné 
odstranění prakticky všech izomerů HCH (horší jen pro β HCH), ovšem největší 
problém mohou představovat směsné kontaminace. Značnou výhodou tohoto 
režimu je pak méně destruktivní zásah do materiálu, kdy ještě nedochází k 
rozkladu přirozené organické matrice zemin a energetická úspora. Mikrovlnným 
ohřevem lze bez problémů dosáhnout teploty vsádky 400 °C, při které byly 
prakticky úplně odstraněny všechny sledované kongenery PCB. Nejméně 
ochotně byly odstraňovány PAHs, kde se mohl projevit efekt jejich zpětné 
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sorpce ve stacionární vrstvě materiálu. Uvedené nedostatky budou odstraněny 
mícháním vsádky materiálu, kde se také vyloučí efekty možného lokálního 
přehřátí. 
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