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Úvod

V posledních letech došlo ve světě k prudkému rozšíření mikrovlnného

ohřevu do mnoha průmyslových oborů, neboť se prokázalo, že se vyznačuje

výraznými energetickými a ekonomickými úsporami. Američtí vědci

předpověděli, že se 2 1 . století stane věkem mikrovlnné energie a zveřejnili

některé projekty dosahující milionových úspor. V České republice se začalo

mikrovlnného ohřevu využívat k tepelnému zpracování potravin a v chemické

analýze tuhých materiálů.

Využití mikrovlnné energie pro tepelný ohřev bylo objeveno náhodou v r.

1950 v USA při testování magnetronů. V 60. letech se začala konstruovat první

mikrovlnná zařízení, avšak jejich využití naráželo zpočátku na řadu problémů.

Využití mikrovlnného ohřevu se začalo rozvíjet až v 70. letech při tepelném

zpracování potravin a při sušení a zpracování různých materiálů. V 80. letech

začaly mikrovlny pronikat i do chemických procesů, jako je zpracování plastů

(polymerace), vulkanizace gumy, zpracování uhlí a keramických materiálů,

regenerace sorbentů, sušení a aktivace katalyzátorů, detoxifikace nebezpečných

odpadů atd. První chemické syntézy byly provedeny v r.1986, kdy byl také

zaznamenán příznivý vliv mikrovln na urychlení chemických reakcí (až o 3 řády).

Anorganická a organická syntéza

Vliv mikrovln na chemické reakce v pevné fázi i v roztoku nebyl

donedávna plně prozkoumán. Částečně to bylo způsobeno neúplným

vysvětlením mechanismu ohřevu a částečně i jistým konzervativním přístupem k

nekonvenční formě provádění chemických reakcí a problémy s tím spojenými

(bezpečnost práce s hořlavinami, měření teploty a tlaku, význam tvaru a
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velikosti částic, možný výskyt teplotních gradientů v pevných vzorcích ap.). V

anorganických i organických reakcích bylo prokázáno, že lze výhodně využít

některých specifických vlastností mikrovlnného ohřevu, které nejsou možné u

konvenčních způsobů provádění reakcí. Např. jestliže jedna komponenta v

pevné íázi absorbuje mikrovlny, je možné využít této vlastnosti k velmi rychlému

a homogennímu ohřevu reakční směsi a obdržet produkt nejen za kratší dobu,

ale někdy i odlišných vlastností. Pro většinu pevných materiálů absorpce

mikrovln stoupá s teplotou a tím se ohřev stává ještě účinnější. Na rozdíl od

kovových předmětů jemně práškovité kovy mikrovlny neodrážejí, ale absorbuji.

Těchto vlastností mikrovln byto využito v anorganických syntézách při přípravě

kovových sulfidů, selenidů, telurídů, boridů, nitridů, chloridů a dalších

anorganických sloučenin včetně supravodičů1.

I když je využití mikrovlnného ohřevu v organické syntéze v počátečním

stadiu výzkumu, dosavadní publikované výsledky2.3 potvrzují, že značný počet

základních organických reakcí může být prováděn v přítomnosti mikrovlnného

zářeni rychleji a obecně ve vyšších výtěžcích než konvenčními postupy i

přesto, že záření vzhledem k nízké frekvenci nemá dostatečnou energii ke

štepení vazeb a k iniciaci reakcí organických sloučenin. Mikrovlnný ohřev

umožňuje nejen rychlé dosažení reakční teploty v celém objemu reakční směsi,

ale umožňuje, aby se na zahřívání podílely i samotné substráty Či rozpouštědla.

Jsou-li dostatečně polární, absorbují mikrovlnné záření, přičemž dochází k

přeměně mikrovlnné energie na tepelnou. Mikrovlnné záření způsobuje nejen

rychlý ohřev , ale může dojít až k přehřátí reakční směsi, což bývá v mnoha

případech příčinou urychlení reakce. Je např. známo, že body varu rozpouštědel

jsou v mikrovlnném prostředí až o 26 °C vyšší než při klasickém uspořádání

(voda 104 (100) °C, methanol 84 (65) °C, ethanol 103 (78) °C, acetonitril 107

(81) °C, DMF 170 (153) °Cap.)4. Při práci v uzavřených systémech, t.j. za tJaku,
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může být přehřátí mnohem vyšší a tím i vyšší urychlení reakce. Na základě

současných znalostí lze tvrdit, že urychlení chemických reakcí o 1-2 řády může

být přisouzeno tepelnému efektu, tzv. lokálnímu přehřátí, přičemž teplota v

celkovém objemu může být podstatně nižší. Teprve při urychlení vyšším než o 2

řády se může jednat o tzv. specifický mikrovlnný efekt, tj. jev související s

aktivací vazeb. Tento případ je velmi aktuální při provádění reakci bez

rozpouštědla na anorganických nosičích, neboť zde existují příznivé podmínky

pro absorpci mikrovlnného záření jak polárními centry nosiče, tak polárními

skupinami substrátu, a tím i pro aktivaci reakcí na površích ve srovnání s

reakcemi v roztocích. Tímto způsobem lze reakce nejen urychlit, ale provést i

takové, které za klasických podmínek neprobíhají. Výše uvedené poznatky se

mohou významně uplatnit zejména v heterogenně katalyzovaných reakcích.

Katalýza

Výhody mikrovlnného ohřevu v katalýze byly zaznamenány již při

přípravě, resp. při sušení či aktivaci katalyzátorů. Mikrovlnným ohřevem lze

nejen významně zkrátit dobu sušení, ate dosáhnout i dokonalejšího vysušení,

rovnoměrnější distribuce kovových částic na nosiči a vyšší mechanické

odolnosti^, v heterogenně katalyzovaných reakcích je možné nejen zvýšit

reakční rychlost, ale často i selektivitu reakcí. Tyto výhody jsou zřejmě

způsobeny vlastností mikrovln pronikat hluboko do katalyzátoru a interagovat s

kovovými aktivními centry, u nichž při absorpci mikrovnl dochází k lokálnímu

přehřátí aktivních center na povrchu katalyzátoru. To vede k selektivní aktivaci

případně ke štěpeni vazeb adsorbovaného substrátu. Přes omezený počet

publikovaných výsledků byl příznivý vliv mikrovln na zvýšení selektivity

pozorován v některých reakcích jak při ozařování v průběhu reakce, tak

ozářením katalyzátoru před reakcí (ze 40 na 80 % ) 6 .

138



O možnostech uplatněni mikrovlnného ohrevu v homogenně

katalyzovaných reakcích komplexy přechodových kovů neni dosud dostatek

údajů. Dosavadní naše výsledky však naznačily, že pozorované zvýšení reakční

rychlosti o 1 řád je zřejmě způsobeno spíše tepelnými efekty při absorpci

mikrovln polárními rozpouštědly než aktivací katalyzátoru či reaktantů

mikrovlnami?.

Zneškodňování toxických látek

Mikrovlny pronikly v posledních letech i do řešení problematiky životního

prostředí v souvislosti s odstraňováním oxidů síry a dusíku z kouřových plynů,

při destrukcí chlorovaných organických látek jako jsou polychlorované bifenyly a

dioxiny a při zneškodňování pevných odpadů obsahujících těžké kovy.

Destrukce oxidu siřičitého a oxidů dusíku v kouřových plynech je

zabžena na jejich adsorbd na aktivním uhlí a následné mikrovlnné destrukci se

současnou redukcí na elementární síru a dusík. O účinnosti procesu autoři8

tvrdí, že dosahuje 98%, zatímco dosavadní mokré postupy odstraňují oxid

siřičitý z 90-95 % a oxidy dusíku z 80-83 %.

O mikrovlnné destrukd toxických chlorovaných organických látek

existuje máb zveřejněných údajů. Z nepublikovaných zdrojů je pouze známo, že

polychforované bifenyly v půdě lze rozbžit mikrovlnami v přítomnosti hydroxidu

sodného v tlakovém reaktoru během 2 minut a dioxiny lze nevratně fixovat na

některých organických látkách např. na antrachinonu.

Pevné odpady obsahující těžké kovy jako jsou kaly, popely a nukleární

odpady lze účinkem mikrovln výhodně inertizovat na snadno skladovatelné

materiály.
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Závory

V současné době se potvrzuje, že přes počáteční obavy mikrovlnná

technika ohřevu zaujala pevné místo v pokrokových, zejména materiálových

technologiích. Průmyslová mikrovlnná zařízení jsou již dostupná na trhu a jejich

počet v provozu ve světě se odhaduje na tisíce. V chemickém průmyslu se

využívají zatím k sušení farmaceutik, k regeneraci sorbentů a k aktivaci

katalyzátorů. V příštích letech lze očekávat rošíření mikrovlnné techniky do

dalších chemických oborů.
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