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Abstract: Photochemical remediation technology tested by UVC / H2O2 
oxidative processes 

The research project, focused on the application of chemical reactive elements in 
remediation technologies of permeable reactive barriers used to decontaminate 
underground water strongly contaminated by industrial activities, involved tests of 
a photoreactor working on the principle of hydrogen peroxide addition in 
combination with ultraviolet radiation of type C. The photoreactor employs 
germicidal UV lamps enclosing a cylindrical quartz tube where contaminated 
water flows after having been enriched with a defined amount of hydrogen 
peroxide. The area of the former Deza tar works in Ostrava, characterized by its 
old environmental burden with long-term massive tar phenol contamination of 
underground water, was selected as a model locality for the source of treated 
water. The contaminants present are aromatic hydrocarbons in the first place. 
This project was completed with the financial support from the national budget 
through the Ministry of Industry and Trade. 

Klíčová slova: reaktivní chemická bariéra, kontaminované podzemní vody, 
oxidativní mineralizace, krátkovlnné ultrafialové záření, fotodegradace, peroxid 
vodíku 

 
 

ÚVOD 

V současné době se klade velký důraz na hlednání alternativních metod čištění 
kontaminovaných lokalit a to zejména z důvodů zvýšení účinnosti sanací a 
snížení časových a ekonomických nákladů. Metoda reaktivních chemických 
bariér může být jak „in-situ“ tak „ex-situ“. Z hlediska prvního typu se jedná o 
propustné reaktivní bariéry s pasivním průtokem podzemních vod reaktivní 
zonou a po výstupu je voda přečištěna a volně vytéká do horninového prostředí. 
V případě metody ex-situ je kontaminovaná voda čerpána do sanačního 
zařízení, kde je přečišťována do doby, než poklesne koncentrace škodlivin pod 
dané limity a poté je vypouštěna do horninového prostředí.  

Ve světě bylo aplikováno již mnoho propustných reaktivních bariér zejména 
v USA, Kanadě a Japonsku. V Evropě můžeme nalézt propustné reaktivní 
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bariéry například v Německu nebo v Anglii. Nejčastěji používaným reaktivním 
materiálem bylo nulamocné železo, aktivní uhlí popř. zeolity. Metoda 
fotochemické aktivace peroxidu vodíku krátkovlnným ultrafialovým zářením se 
využívá v současné době na dočišťování pitných vod případně jejich desinfekci.  
 
 

METODIKA 

Fotochemická metoda byla vyvíjena a testována na kontaminované lokalitě 
bývalých dehtových závodů DEZA v Ostravě, kde jsou podzemní vody 
znečištěné polyaromatickými uhlovodíky, BTEX a fenoly. Přímá fotochemická 
metoda je založena na přídavku peroxidu vodíku do znečištěného roztoku a 
ozařování krátkovlnným ultrafialovým zářením. Molekuly peroxidu vodíku se 
rozkládají na hydroxylové radikály, které atakují bez výběru organické molekuly 
včetně mikrobiologických struktur. OH radikály iniciují oxidativní degradaci 
organických molekul vyskytujících se v roztoku. Výsledkem oxidativní 
mineralizace jsou anorganické složky – oxid uhličitý, voda a příslušné minerální 
kyseliny. 

Poloprovozní jednotka Recheba založená na fotochemické degradaci je v 
současné době umístěna a testována v areálu bývalého výrobního závodu v 
Ostravě. V roce 2011 byla plně konstrukčně dokončena a provedly se na ní 
zásadní experimenty, které přinášejí informace o fungování jednotky i jejím 
využití na kontaminovaných lokalitách. 

Blokové schéma fotochemické sanační jednotky, zkonstruované v rámci 
projektu RECHEBA, je znázorněno na třírozměrném schématu (obr. 1). Zde 
jsou dobře patrny jednotlivé komponenty. 

Kontaminovaná voda se ze zásobní válcové nádrže (objem 100 L) s 
těsnícím víkem pomocí čerpadla přivádí do fotoreaktoru. Soustavou sít na jeho 
vstupu se zajistí rovnoměrný pístový tok čištěné vody. Po výstupu z 
fotoreaktoru se částečně vyčištěná voda přivádí zpět do zásobní nádrže. 
Souběžně je do čištěné vody ze zásobníku pomocí dávkovače kontinuálně 
dávkován peroxid vodíku. Děje se tak před vstupem do čerpadla, jehož činností 
dojde k homogenizaci peroxidu vodíku v kontaminované vodě. Zářivky 
fotoreaktoru jsou napájeny za zdroje, který je zapojen do standardní elektrické 
zásuvky. Dobře jsou patrny trubicové rozvody, na nich umístěné ventily, 
průtokoměr, jakož i místa určená k odběrům vzorků čištěné vody. Celé zařízení 
je umístěno na plastové desce se zvýšeným okrajem, jenž zabraňuje 
nežádoucímu rozlití kontaminované vody. Na obrázku 2 je fotografie výše 
popsané fotochemické sanační jednotky. 

Fotoreaktor, určený k fotochemickému čištění kontaminované podzemní 
vody na lokalitě DEZA v Ostravě, je tvořen trubicí z křemenného skla, která je 
prstencovitě obklopena dvaceti komerčními ultrafialovými zářivkami, emitujícími 
převážně UVC záření o vlnové délce 253,7 nm. Použité nízkotlaké rtuťové 
výbojky neprodukují ozón. Vstup do fotoreaktoru je opatřen optimalizovanou 
soustavou sít, která zaručuje pístový tok čištěné vody ozařovanou reakční 
zónou. Ta má tvar válce o průměru 153 mm a výšce 1200 mm a její objem činí 
22 dm

3
. To pro typickou průtokovou rychlost 50 dm

3 
min

-1
 je doba zdržení 

reaktantů v ozařované reakční zóně 16,5 s. Vnitřní objem trubicového rozvodu 
je 10 dm

3
. Objem čištěné vody v zásobní nádrži tedy během fotochemického 
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čisticího procesu dočasně poklesne o 30 m
3
. Okolo fotochemického reaktoru se 

nachází reflexní kryt, který je tvořen dvěmi spojenými půlválcemi z hliníkového 
plechu, na jejichž vnějších stěnách jsou pro lepší odvod tepla kontaktně 
uchyceny pásovité radiátory s profilem písmene L. Pro zajištění vysoké 
odrazivosti v UVC oblasti jsou vnitřní stěny půlválců opatřeny výměnnou 
hliníkovou folií. Fotochemický reaktor byl navržen firmou DEKONTA a 
zkonstruován na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České 
republiky v Praze. Před použitím poloprovozní jednoty Recheba k čištění reálné 
kontaminované vody bylo provedeno několik měření.  
 

 
Obr. 1:  Třírozměrné schéma fotochemické sanační jednotky 

 

 

Obr. 2:  Fotografie fotochemické sanační jednotky na lokalitě DEZA v Ostravě. 
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Tab. 1:  Provedené experimenty na fotochemické sanační jednotce zaměřené na 

fotooxidaci peroxidu vodíku a fotoindukovanou mineralizaci modelové látky  
2-butoxyethanol 

 

 

Reakční parametry 

Objem 
H2O (L) 

Počet 
lamp 

Průtok 
(L/hod) 

Přídavek 30 % H2O2 
[mL] 

Objem  
2-BE 
[mL] Počáteční Průběžný 

1. Změna 
vsádkového 
přídavku H2O2 

50 14 2100 25   

50 14 2100 75   

2. Změna průtoku  

50 20 1000 25   

50 20 500 25   

50 20 300 25   

3. Změna počtu 
zapnutých UV lamp 

50 20 2100 25   

50 12 2100 25   

50 6 2100 25   

50 2 2100 25   

4. Změna 
koncentrace 2-BE 

50 14 2100 25  32.8 

50 14 2100 25  10.5 

50 14 2100 25  3.28 

5. Změna 
koncentrace 2-BE 

50 20 2100 25  3.28 

50 20 2100 25  1.64 

50 20 2100 25  0.82 

6. Změna přídavku 
H2O2 ke 
koncentraci 2-BE 

50 20 2100 12.5  0.82 

50 20 2100 50  3.28 

50 20 2100 12.5  1.64 

50 20 2100 50  1.64 

50 20 2100 100  1.64 

50 20 2100 200  1.64 

7. Kontinuální 
přídavek H2O2 

50 20 2100 12.5 25 1.64 

50 20 2100 12.5 12.5 1.64 

50 20 2100 12.5 6.25 1.64 

8. Změna kontinuál. 
přídavku H2O2 ke 
koncentraci 2-BE 

50 20 2100 12.5 100 3.28 

50 20 2100 12.5 100 1.64 

50 20 2100 12.5 100 0.82 

 
Nejprve byl sledován průběh přímé fotolýzy peroxidu vodíky v závislosti na 

jeho počáteční koncentraci, intenzitě ozařování a rychlosti průtoku vody sanační 
jednotkou a posléze i s fotoindukovanou degradací modelové organické 
sloučeniny s alifatickým řetězcem, 2-butoxyethanolu (2-BE). S jejich pomocí 
byly získány informace o funkčnosti testované sanační jednotky. Tab. 1 podává 
data o provedených experimentech. Odebrané vzorky byly analyzovány 
metodou měření TOC, UV/Vis a HPLC. Poté následovaly pokusy s 
kontaminovanou podzemní vodou z cílové lokality v Ostravě. 

S reálnou vodou byly následně provedeny nejprve experimenty zjišťující 
termální stabilitu vody z kontaminované lokality (blank test) a přímou 
fotodegradaci za UVc záření. Poté bylo kontinuálním způsobem dávkováno 
různé množství peroxidu vodíku, čímž se ověřil nejvhodnější přídavek pro 
reálné vody.  

V současné době probíhá experimentální činnost na fotochemickém 
reaktoru s podzemními vodami z lokality v Ostravě. Voda je předupravená 
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stripovací věží se sorbujícím aktivním uhlím, následně přefiltrována pískovým 
filtrem do nádrže, odkud je voda čerpána do sanační jednotky Recheba. Zde je 
voda fotochemicky mineralizována. 

Testy probíhají vsádkově vždy se 100 litry předmětné vody se silnou 
dehtofenolovou kontaminací, kdy se vstupní hodnoty koncentrace 
polyaromatických uhlovodíků před stripováním pohybují v řáde tisíců 
mikrogramů na litr, stejně jak jednoduché aromáty (BTEX). Dále je vody 
kontaminována fenoly (včetně všech typů kresolů) v množství jednotek mg/l a 
ropnými uhlovodíky (C10-C40) v řádu desetiny g/l. Celková koncentrace 
organického uhlíku (TOC) dosahuje hodnoty okolo 30 mg/l. Tyto parametry jsou 
při provádění testů analyzovány na vstupu i výstupu z fotoreaktoru i stripovací 
jednotky. Pro představu o možném zanášení křemenné trubice, kterou voda při 
fotoreakci prochází je v ní také sledován obsah železa a manganu.  

Experimentální čištění této vody probíhá způsobem kdy je nejprve voda 
přestripována, následně prochází pískovým filtrem, zbavujícím ji drobných 
nečistot, které by mohly zanášet fotoreaktor, a poté je vedena křemennou 
trubicí ozařovanou UV lampami emitujícími UVC záření o vlnové délce 253,7 
nm. Po výstupu ze zařízení je voda podrobena výše zmíněným analýzám na 
stanovení koncentrace přítomných kontaminantů. 
 
 

VÝSLEDKY 

Nejprve byl sledován průběh přímé fotolýzy peroxidu vodíky v závislosti na jeho 
počáteční koncentraci, intenzitě ozařování a rychlosti průtoku vody sanační 
jednotkou. Výsledky ukázaly, že počáteční přídavek 25 ml 30 % peroxidu 
vodíku do 50 l vody se při použití 20 výbojek fotochemicky kvantitativně rozloží 
po zhruba 60 minutách ozařování (obr. 3), a to prakticky nezávisle na rychlosti 
průtoku fotoreaktorem.  
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Obr. 3:  Závislost stupně konverze peroxidu vodíku na počtu výbojek použitých k 

ozařování (počáteční přídavek 25 mL H2O2 do 50 L H2O) 
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Experimenty s modelovou látkou ukázaly, že se nejrychleji odbourává při 
použití kombinovaného dávkování 30 % peroxidu vodíku, tj. když je jeho 
počáteční množství během fotochemické reakce kontinuálně doplňováno. Např. 
počáteční množství 1,64 mL 2-BE rozpuštěné v 50 L vody se nejrychleji 
odbourávalo při vsádce 12,5 mL 30 % peroxidu vodíku a jeho následném 
kontinuálním přídavku 25 mL/hod. Tato koncentrace modelové látky svým 
obsahem celkového organického uhlíku odpovídala kontaminaci zkoumané 
reálné vody. Mineralizace modelové látky vykazovala krátkou indukční periodu, 
po níž byl již její průběh rovnoměrný jak ukazují obr. 4, 5. 

 
Obr. 4:  Pokles celkového organického uhlíku v průběhu fotoindukované degradace  

2-butoxyethanolu při použití kombinovaného přídavku peroxidu vodíku – vliv 
počáteční koncentrace modelové látky (počáteční přídavek 12,5 mL a 
kontinuální dávkování 100 mL/hod 30 % H2O2 do 50 L H2O) 
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Obr. 5:  Pokles celkového organického uhlíku v průběhu fotoindukované degradace  

2-butoxyethanolu při použití kombinovaného přídavku peroxidu vodíku – vliv 
kontinuálního přídavku peroxidu vodíku (počáteční přídavek 1,64 mL 2-BE a 
12,5 mL 30 % H2O2 do 50 L H2O) 



162 

Pro práci s reálnou vodou byl zvolen kombinovaný způsob dávkování 
peroxidu vodíku. Experimenty byly zaměřeny na optimalizaci dávkování 
peroxidu vodíku při maximální intenzitě ozařování. U reálné vody bylo docíleno 
poklesu TOC na 50-60 % za 6 hod a to za přídavku 100 mL peroxidu vodíku na 
počátku a následném kontinuálním přídavku 100 mL/hod do 50 L reálné vody. 
Obr. 6 znázorňuje pokles absorbance při 254 nm za jednorázového přídavku 
100 mL 30 % peroxidu vodíku do 50 L kontaminované vody. 
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Obr. 6:  Pokles absorbance při 254 nm ozařované reálné vody s jednorázovým 

přídavkem peroxidu vodíku 

 
 

Při prvních testech čištění reálně kontaminované vody z lokality Deza na 
fotochemické jednotce s předřazenou stripovací stanicí bylo dávkování peroxidu 
nastaveno na 1 ml/l při době průtoku vody fotoreaktorem jednu hodinu. 
Výsledky těchto testů jsou shrnuty v tab. 2 a graficky znázorněny v grafech na 
obr. 7-11. 
 
 
Tab. 2:  Provedené experimenty na stripovací fotochemické sanační jednotce zaměřené 

na čištění reálně kontaminované vody z lokality Deza 

 

 Vstup 
Po 

stripování 
Výstup z 

fotoreaktoru 
Odstraněno 
stripováním 

Odbouráno 
ve 

fotoreaktoru 
Jednotky 

  266 50 0,1 81 % 99,9 % μg/l 

 BTEX 1165 518 5,1 56 % 99,6 % μg/l 

C10-C40 16 0,9 0,3 94 % 98 % mg/l 

FNI. 7,08 2,3 0 68 % 100 % mg/l 

TOC 29,9 25,8 19 14 % 36 % mg/l 

Mn celk 8,19 5,3 5,6 35 % 32 % mg/l 

Fe celk 3,19 1,1 0,2 66 % 94 % mg/l 
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Obr. 7:  Pokles koncentrace sumy PAU v reálně kontaminované vodě ozařované při 254 

nm 
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Obr. 8:  Pokles koncentrace sumy BTEX v reálně kontaminované vodě ozařované při 

254 nm 
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Obr. 9:  Pokles koncentrace uhlovodíků C10-C40 v reálně kontaminované vodě 

ozařované při 254 nm 
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Obr. 10: Pokles koncentrace FNI v reálně kontaminované vodě ozařované při 254 nm 
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Obr. 11: Pokles koncentrace TOC v reálně kontaminované vodě ozařované při 254 nm 

 
 

DISKUSE 

Jednou z možností, jak sledovat průběh oxidačního odbourávání reálných vod 
je spektrální vyhodnocení, neboť reálné vody obsahují vysoké množství 
uhličitanů a laboratorně dostupná metoda TOC analýzy poskytuje z tohoto 
důvodu často náhodně nepřesné výsledky. Na obr. 6 je patrný úbytek 
absorbance ozařovaného roztoku při jednorázovém přídavku peroxidu při 254 
nm, protože při této vlnové délce absorbuje většina aromatických uhlovodíků. Z 
obrázku je zřejmý trend reakce prvního řádu, který se pro oxidativní 
odbourávání organických látek předpokládá (podobný trend lze vidět na obr. 5) 
a je jednoznačně odlišný od odbourávání samotného peroxidu vodíku, jehož 
kinetika je nultého řádu (obr. 3). Pro lepší představu o průběhu fotochemické 
degradace v roztoku z cílové lokality slouží přehledné analýzy, na kterých jsou 
zjevné úbytky hlavních kontaminujících složek, kdy v případě aromatických 
(BTEX) i polyaromatických (PAU) uhlovodíků bylo dosaženo odstranění 99,9 %. 
Jelikož se jedná o nejnebezpečnější kontaminanty vyskytující se na zkoumané 
lokalitě (z důvodu jejich vysoké karcinogenity) ukazuje se metoda fotooxidace 
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pomocí UVC záření o vlnové délce 253,7 nm za přídavku peroxidu vodíku jako 
vysoce perspektivní pro sanace takovýchto lokalit nesoucích těžkou starou 
ekologickou zátěž. 

 
 

ZÁVĚR 

Tento příspěvek ukazuje na problematiku řešit staré ekologické zátěže s 
využitím nových, moderních metod. Reaktivní bariéry s využitím fotochemické 
oxidace patří bezesporu k jedné z nich. 

Technologie reaktivních chemických bariér doplněná o čerpání podzemní 
vody sice mění přírodní hydraulické parametry, směr a rychlost proudění, ale 
zato umožňuje přímý dohled při čerpání a provádění chemických reakci. Velkou 
výhodou je možnost kombinace s jinými sanačními technologiemi, mobilita 
jednotky a s tím spojené nižší náklady na výstavbu. 

Technologie řeší kvalitativně i kvantitativně množství kontaminantů a to bez 
zbytkového znečištění, protože ve výchozí fázi vzniká pouze oxid uhličitý, voda 
a příslušné minerální kyseliny. V kombinaci se stripovací věží a pískovým 
filtrem tvoří jednotku, která dokáže rychle rozkládat silnou kontaminaci 
organických látek.  

Z výsledků uvedených v tomto článku je patrné intenzivní experimentální 
úsilí při práci jak s modelovými vzorky, tak především s reálnou 
kontaminovanou vodou pocházející z cílové lokality, tak vysoká účelnost využití 
mechanismu v praxi. Nyní vstupuje projekt do fáze konečných ověřovacích 
testů, které optimalizují systém pro využití jednotky Recheba na lokalitě, její 
výkonovou flexibilitu i vlivu přirozeného kolísání kontaminací.  
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