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Abstract: 

This poster is focused on evaluation possibilities of bleach effluents containing five 

aminoantrachinone dyes selected by indirect electrochemical oxidation of single-chamber laboratory 

electrolyzers. To evaluate the effectiveness of model solution decolorized wastewater containing Acid 

Green 25 Acid Green 27, Acid Blue 62, Acid Blue 129 and Acid Blue 80 as suitable method is chosen 

UV-VIS spectroscopy. During electrochemical oxidation aminoantrachinone dyes were measured 

velocity changes bleaches model solution depending on the amount of auxiliary electrolyte, which was 

sodium chloride. Furthermore, decolorization rate was observed depending on the voltage electrodes, 

which was constant during measurement. The results showed that the decolorization rate decreases 

under similar conditions in the order of Acid Blue 80 > Acid Green 25 > Acid Blue 62 > Acid Green 

27 >> Acid Blue 129. The effectiveness of electrochemical oxidation of the dyes decreased in the 

same order. 
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Abstrakt: 

Toto plakátové sdělení je zaměřeno na studium možností dekolorizace modelových odpadních vod 

prostřednictvím nepřímé elektrochemické oxidace v jednokomorovém laboratorním elektrolyzéru. 

Barviva obsažená ve studovaných odpadních vodách jsou Acid Green 25, Acid Green 27, Acid Blue 

62 a Acid Blue 129. Přijatelnou analytickou metodou pro vyhodnocení účinnosti dekolorizace 

modelových roztoků odpadních vod byla UV-VIS spektroskopie. V průběhu elektrochemické oxidace 

aminoantrachinonových barviv byly měřeny změny rychlosti odbarvování modelových roztoků 

v závislosti na množství pomocného elektrolytu, kterým byl chlorid sodný. Dále byla sledována 

rychlost odbarvování v závislosti na napětí elektrod, které bylo po dobu měření konstantní. Z výsledků 

vyplývá, že rychlost odbarvování klesá za srovnatelných podmínek v pořadí Acid Blue 80 > Acid 

Green 25 > Acid Blue 62 > Acid Green 27 >> Acid Blue 129. Účinnost elektrochemické oxidace 

klesala u barviv ve stejném pořadí. 
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1) Úvod 

Tato práce se zabývala ověřováním možností odbarvování modelových odpadních vod, v nichž byla 

přítomna vybraná aminoantrachinonová barviva. Odpadní vody byly dekolorizovány prostřednictvím 

nepřímé elektrochemické oxidace
[2]

 v jednokomorovém laboratorním elektrolyzéru. 

 

2) Metodika 

Jako vhodná analytická metoda se od počátku jevila UV-VIS spektroskopie, která umožnila levné a 

rychlé sledování průběhu elektrochemické oxidace aminoantrachinonových barviv (Dušek, L. 2010).  

 



 

 

Před měřením kinetických závislostí byla proměřena UV-VIS spektra vodných roztoků pro všechna 

barviva a byly zjištěny vlnové délky jejich absorpčních maxim. Dále byly při těchto vlnových délkách 

pro všechna barviva proměřeny kalibrační závislosti absorbance na koncentraci. Tyto závislosti byly 

poté využity při sledování kinetiky (Brillias, E. et. al., 1997) nepřímé elektrochemické oxidace. Při 

elektrochemické oxidaci aminoantrachinonových barviv byly měřeny změny rychlosti odbarvování 

modelových roztoků o koncentraci cca 1,7 10
-4 

mol l
-1

 v závislosti na množství pomocného elektrolytu, 

kterým byl chlorid sodný v hmotnostních koncentracích 2,5; 5; 7,5 a 10 g l
-1

. Dále byla sledována 

rychlost odbarvování v závislosti na napětí elektrod, které bylo po dobu měření konstantní a 

dosahovalo hodnot 3; 5; 7,5; 10;12,5 a 15 V. Celková proudová účinnost procesu TCE byla vypočítána 

dle následujícího vztahu (Martínez-Huitle, C. A. and Sergio Ferro, 2006):  
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kde t je celkový čas elektrooxidace (h), 

U je průměrné napětí elektrolyzéru (V),  

I je průměrný proud protékající elektrolyzérem (A), 

V je objem elektrolytu, 

ΔCHSK je rozdíl chemické spotřeby kyslíku na počátku a konci elektrooxidace (mg l
-1

). 

 

3) Výsledky 

Výsledky kinetických měření byly pro konkrétní barviva graficky zpracovány do závislostí 

pozorovaných rychlostních konstant na napětí. Výsledky ukázaly, že rychlost odbarvování klesá za 

srovnatelných podmínek v tomto pořadí: Acid Blue 80 > Acid Green 25 > Acid Blue 62 > Acid Green 

27 >> Acid Blue 129. Aby bylo možné vyhodnotit celkovou účinnost elektrochemické oxidace, byly 

připraveny pro všechna barviva vodné roztoky o koncentraci 1 – 1,5 10
-3

 mol l
-1 

a byly změřeny 

hodnoty CHSK před a po elektrochemické oxidaci spolu s časem, potřebným ke změně CHSK. 

Získané výsledky jsou ve shodě se závěry vyplývajícími z výsledků kinetických měření a potvrzují, že 

nejsnáze lze nepřímou elektrooxidací eliminovat z vody jako polutant Acid Blue 80 (TCE = 0,368; E = 

91,03 kWh kg
-1

 O2). Následuje Acid Green 25 (TCE = 0,355; E = 94,45 kWh kg
-1

 O2), Acid Blue 62 

(TCE = 0,264; E = 127,07 kWh kg
-1

 O2) a Acid Green 27 (TCE = 0,246; E = 136,41 kWh kg
-1

 O2). 

Velice odolná vůči elektrochemické oxidaci se jeví Acid Blue 129, v jejímž případě byla hodnota 

celkové proudové účinnost procesu TCE pouze 0,058. Tomuto výsledku odpovídá těžko uvěřitelné 

množství 581,19 kWh elektrické energie, potřebné ke snížení CHSK vody kontaminované tímto 

polutantem o 1 kg kyslíku. 

 

4) Závěr 

Jak již bylo výše zmíněno, cílem této práce bylo ověřit možnost odbarvovat odpadní vodu obsahující 

pět vybraných aminoantrachinonových barviv pomocí nepřímé elektrochemické oxidace 

v jednokomorovém laboratorním elektrolyzéru. Obecně klesala rychlost oxidace s poklesem napětí 

a s poklesem vodivosti elektrolytu, jež závisela na množství chloridu sodného v odpadní vodě. 

Z výsledků kinetických měření jednoznačně vyplývá, že rychlost odbarvování klesá za srovnatelných 

podmínek v pořadí: Acid Blue 80 > Acid Green 25 > Acid Blue 62 > Acid Green 27 >> Acid Blue 

129. Pro vyhodnocení celkové účinnosti elektrochemické oxidace byly připraveny pro všechna barviva 

vodné roztoky o koncentraci cca 10x vyšší než u kinetických pokusů (1 – 1,5 10
-3

 mol l
-1

), s obsahem 

NaCl 5 g l
-1

, a byly změřeny počáteční hodnoty CHSK. Poté byly tyto roztoky elektrochemicky 

oxidovány do vizuálního odbarvení při konstantním potenciálu 10 V, načež byla oxidace přerušena 



 

 

a byly změřeny výsledné hodnoty CHSK spolu s časem, potřebným ke změně CHSK. Tak bylo možné 

vypočítat celkovou proudovou účinnost procesu TCE a současně i spotřebu elektrické energie E, 

vyjádřenou jako počet kWh, potřebných ke snížení hodnoty CHSK roztoku barviva o 1kg. Závěrem 

můžeme konstatovat, že nejsnáze lze nepřímou elektrooxidací eliminovat z vody jako polutant Acid 

Blue 80, poté následuje Acid Green 25, Acid Blue 62, Acid Green 27 a Acid Blue 129. Porovnáním 

počátečních a konečných hodnot CHSK lze dojít k závěru, že v okamžiku odbarvení roztoku, kdy byla 

elektrooxidace přerušena, došlo k poklesu CHSK u Acid Green 25 o 35,6 %, u Acid Green 27 o 30 %, 

u Acid Blue 80 o 99,9 %, Acid Blue 62 o 37,0 % a u Acid Blue 129 o 32,2 %. Výjimkou je Acid Blue 

80 zoxidovaná z 99,9 %, kde však došlo k prodloužení oxidace i po okamžiku odbarvení. Je to důkaz 

toho, že nepřímou elektrochemickou oxidací lze organické barvivo oxidačně mineralizovat až na oxid 

uhličitý, vodu, oxid sírový a dusík. Závěrem je třeba ještě vyjasnit otázku, jakým oxidovadlem byla 

aminoantrachinonová barviva oxidována. V případě solného roztoku závisí vznik oxidovadla na pH 

elektrolyzovaného roztoku. Při nízkých hodnotách pH < 4 přichází v úvahu oxidace samotným 

chlórem. Tyto podmínky jsou pro provoz jednokomorového elektrolyzéru nebezpečné. Při vyšších 

hodnotách pH = 4 z plynného chlóru rozpuštěného ve vodě vzniká kyselina chlorná, která jako slabá 

kyselina dále disociuje na chlornanový anion. Při elektrochemické oxidaci za pH > 4, jsou v roztoku 

přítomna obě činidla a oxidace tak probíhá dvěma navzájem si konkurujícími reakcemi, které mají 

společný substrát – organické barvivo. Jelikož hodnota pKa kyseliny chlorné je 7,50, znamená to, že 

při tomto pH jsou obě činidla přítomna z 50 %. Poklesne-li pH o jednotku, bude v roztoku již z 90 % 

přítomna kyselina chlorná a jen 10 % chlornanu. Kyselina chlorná má navíc oproti chlornanu vyšší 

elektrochemický potenciál, E
o
= 1,63 respektive E

o
= 0,90 V, a je tedy ve srovnání s ním silnějším 

oxidačním činidlem. 
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