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Abstract: Advanced oxidation processes in UV-C/H2O2 system  

This paper is focused on the utilization of advanced oxidation processes for 
groundwater and wastewater treatment contaminated with various organic 
substances. These pollutants can be easily replaced in the laboratory by model 
organic compounds, such as 4-chlorobenzene, 1-naphthol, etc. Their photo-
induced degradation initiated by UV-C radiation with a wavelength of 254 nm is 
monitored. The course of oxidation reactions is followed by UV-VIS absorption 
spectrophotometry, liquid chromatography with absorption and fluorescence 
detection, determination of total organic carbon (TOC) and toxicity of oxidative 
intermediates. Photochemical degradation of model compounds shows very good 
and promising results and achieves 95% and higher efficiency of their elimination 
from the water during the first 180 min of the experiment. Completely non-toxic 
products are reached after this period. These results show promise for successful 
application in real conditions, which is already ongoing part of the project. 

Klíčová slova: procesy AOP, fotodegradace, hydroxylový radikál, zpracování 
vody 

 
 

ÚVOD 

V současné době existují nejen v České Republice oblasti se silným 
znečištěním horninového prostředí v důsledku průmyslové činnosti a z 
dnešního pohledu nešetrného nakládání s odpady chemické výroby. Toto 
znečištění tvoří přímé ohrožení zdrojů pitné vody. Projekt „Reaktivní chemické 
bariéry pro dekontaminaci silně znečištěných podzemních vod“ (RECHEBA) se 
zabývá touto problematikou a tato práce je jeho významnou součástí. Jejím 
cílem je odstranit škodlivé organické látky z podzemních vod. Kontaminanty 
vyskytující se v podzemních vodách lze v laboratoři nahradit modelovými 
látkami, mezi něž můžeme zařadit např. 4-chlorfenol (VLKOVÁ 2005), který je 
pro fotochemické a fotokatalytické účely mezinárodně zavedenou modelovou 
sloučeninou, 1-naftol jako zástupce kondenzovaných aromatických sloučenin a 
mnoho dalších.  
 
 

METODIKA 

Principem fotochemické oxidace organických sloučenin je fotoindukovaná 
degradace peroxidu vodíku iniciovaná UV-C zářením za vzniku OH radikálů. 
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Princip vzniku hydroxylových radikálů a možnost jejich ataku organické 
molekuly je znázorněn následujícími rovnicemi (LEGRINI et al. 1993). 

H2O2 + hv  2 ∙OH      (1) 
H2O2 + ∙OH  H2O + HO2∙     (2) 
H2O2 + HO2∙  OH + H2O + O2     (3) 

   (4) 
 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Fotochemické oxidace jsou prováděny v průtočném reaktoru, který je tvořen 
trubicí z křemenného skla obklopené 12-ti nízkotlakými germicidními UV-C 
zářivkami s maximem vyzařování při 254 nm (výrobce NARVA B.E.L./ČR, s.r.o., 
zářivý výkon 8 W, rozměry 16 x 288,3 mm, střední životnost 16 000 h, typ 
patice G5). Reakční zóna má délku 300 mm, průměr 50 mm. Vzdálenost UV 
lamp od reakční zóny činí 10 mm. Vstup do reakční zóny je opatřen 
redistributorem kapaliny a sérií vodních sít, které zaručují rovnoměrný tok 
reakční zónou a přibližují jej tak pístovému toku. Reakční uspořádání je 
zobrazeno na obrázku 1. 

 
Obr. 1: Experimentální uspořádání fotooxidačního reaktoru 

 
Ze zásobní nádrže se odstředivým čerpadlem přivádí zásobní roztok do 

spodní části reaktoru, kde je zajištěn rovnoměrný tok. Po průchodu reakční 
zónou je zásobní roztok přiváděn zpět do zásobní nádrže. Dále je do zásobního 
roztoku přes trojcestný ventil dávkován peroxid vodíku ještě před hlavním 
čerpadlem a do reaktoru již putuje společně s čištěnou kapalinou. Odstředivé 
čerpadlo a následně reaktorový redistributor napomáhají homogenizaci 
zásobního roztoku a peroxidu vodíku tvořící reakční směs.  
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VÝSLEDKY A DISKUSE 

Základní provozní charakteristika fotoreaktoru se zjišťuje pomocí degradace 
vodného roztoku peroxidu vodíku, který slouží jako oxidační činidlo. Degradace 
peroxidu se sleduje spektrálně. Na obrázku 2 je patrný průběh fotoindukované 
degradace 5 mmol H2O2 v 10 l demineralizované vody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2:  Spektrální průběh fotoindukované Obr. 3:  Kinetika degradace peroxidu 

degradace 5 mmol H2O2 v 10 l   vodíku při vlnové délce 254 nm 
demineralizované vody 

 
Z obrázku 2 vyplývá lineární časový průběh degradace peroxidu vodíku. To 

také potvrzuje kinetika degradace peroxidu při vlnové délce, která přísluší 
maximu vyzařování germicidních zářivek (254 nm), zřejmá z obrázku 3. 

Při oxidativním rozkladu organických látek se vychází z předem 
definovaných reakčních podmínek, které jsou charakterizovány tabulkou 1. 
 
Tab. 1: Základní reakční podmínky 

Parametr Hodnota 

Objem reakční směsi 20 l až 40 l v závislosti na typu měření 

Teplota Laboratorní 

Maximální průtok 25,5 l/min 

Koncentrace modelové látky 0,1-1 mmol/l (odpovídá cca 10-100 ppm TOC) 

Čas experimentu 300-360 min 

Pracovní rozsah dávkovače 1-999 ml/hod 

 
Bylo testováno několik procesních parametrů a průběh fotoindukované 

degradace byl sledován spektrofotometricky, byl zjišťován celkový organický 
uhlík pomocí TOC (Total Organic Carbon) analyzátoru, pomocí HPLC 
(kapalinová chromatografie) se sledoval pokles koncentrace výchozí látky a 
stanovoval se také vývoj toxicity v závislosti na době experimentu. 

Mezi základní sledované procesní parametry patřil způsob dávkování 
peroxidu vodíku. Kontinuální dávkování peroxidu se jeví jako nejvhodnější, 
neboť při něm dochází k postupnému spotřebování peroxidu na vlastní oxidační 
reakci s organickou látkou, zatímco u jednorázových přídavků hrozí větší riziko 
konkurenčních reakcí mezi molekulami hydroxidu a z něho vzniklých radikálů. 
Mezi další sledované procesní parametry patří vliv počáteční koncentrace 
výchozí látky, rychlost průtoku (doba zdržení) reaktorem, objem reakční směsi, 
intenzita vyzařování UV zářivek.  
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Obr. 4:  Charakteristický průběh reakcí  Obr. 5:  Kinetika fotochemických 

sledovaný TOC vs. čas   oxidací sledovaná spektrálně 

 
Drtivá většina experimentů vedla k dosažení 95 % účinnosti odbourání 

organických látek během prvních 180 min experimentu. Charakteristický průběh 
křivek TOC v závislosti na délce experimentu znázorňuje obrázek 4. Obrázek 5 
charakterizuje kinetiku fotochemických oxidací, ze kterých je zřejmý průběh 
reakcí prvního řádu, jenž je pro fotochemické oxidace typický (MONTASER 2000; 
MURUGANANDHAM 2003). 
 
 

ZÁVĚR 

Ze získaných výsledků je zřejmé, že fotoindukovaná degradace organických 
látek má velký potenciál, neboť se dosahuje 95 % a vyšší účinnosti během 
prvních 180 min experimentu. Metoda tak vykazuje velký příslib pro úspěšnou 
aplikaci v reálných podmínkách, jejíž chod je v současné době v rámci projektu 
RECHEBA prováděn v poloprovozním měřítku.  
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