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Abstract: 

This article is focused on studying efficiency of the removal of water-soluble acid dyes from model 

wastewaters using ionic liquid, flocculation reagent and their combinations. During each experiment 

there were used reactive azo-dyes, namely Reactive Yellow 42 and Reactive Red 198. Azo-dyes were 

removed by precipitation by ionic liquid, namely trihexyltetradecylphosphonium chloride. Afterwards, 

azo-dyes were flocculated by aluminium sulphate octadecahydrate with adjustment of pH 6. 

Futhermore, azo-dyes were precipitated by ionic liquid and flocculated by aluminium sulphate 

octadecahydrate and adjustment of pH 6. 
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Abstrakt: 

Tento příspěvek je zaměřen na studium účinnosti odstraňování ve vodě rozpustných kyselých barviv 

z modelových odpadních vod použitím iontové kapaliny, flokulačního činidla a jejich vzájemnou 

kombinací. Při experimentech byla studována účinnost odstraňování komerčních reaktivních 

azobarviv ostazinové žluti V-4G a ostazinové červeni V-RB. Azobarviva byla z vodných roztoků 

odstraňována srážením iontovou kapalinou. Použita byla tetrasubstituovaná fosfoniová sůl 

trihexyltetradecylfosfonium chlorid. Vedle toho byla azobarviva odstraňována flokulací síranem 

hlinitým oktadekahydrátem za současné úpravy pH na hodnotu 6.Následně byla azobarviva z vodných 

roztoků odstraňována vzájemnou kombinací srážení iontovou kapalinou a flokulací síranem hlinitým 

oktadekahydrátem za současné úpravy pH na hodnotu 6.  
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1. Úvod 

Azobarviva 

Azobarviva jsou chemické sloučeniny obsahující v molekule jednu či více azoskupin -N = N-, 

umístěných převážně mezi aromatickými radikály. Azobarviva se v technické praxi připravují 

kopulací diazoniových solí s příslušnými komponentami, jako jsou fenoly, aromatické aminy apod. 

Jako sloučenina vhodná k diazotaci, tzv. aktivní komponenta, se používá aromatický amin, event. 

heterocyklická aminosloučenina s aromatickým charakterem. Jako kopulační, tzv. pasivní 

komponenta, se používá fenol, aromatické aminy, naftoly a alifatické sloučeniny s aktivní methylovou 

skupinou. Azobarviva se dělí podle počtu azoskupin na mono-, bis- a poly-azobarviva. Azobarviva se 

dále rozdělují na primární a sekundární. Primární azobarviva vznikají kopulací jedné nebo více 

diazosloučenin na jednu pasivní komponentu, sekundární vznikají další diazotací a kopulací dříve 

připraveného aminoazobarviva na pasivní komponentu (Vítková, 2008). Azobarviva mají intenzivní 

zabarvení nejrůznějších odstínů, barvířské vlastnosti nabývají přítomností tzv. auxochromů. Vyrábějí 

se výhradně synteticky, v přírodě se nevyskytují. Nejpočetnější skupinu azosloučenin představují látky 

obsahující jednu či více sulfonových skupin. Výhodou takových látek je jejich snadná rozpustnost ve 

vodných médiích a odolnost vůči mikrobiálnímu rozkladu (Achbergerová, 2011). 
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Reaktivní barviva 

Pod pojmem reaktivní barvivo rozumíme barvivo, které ve své struktuře obsahuje šestičlenný 

aromatický heterocyklus se třemi dusíkatými atomy, na něž je navázán reaktivní atom chloru 

(Benešová, Satrapová, 2002). Reaktivní azobarviva představují přibližně 80 % všech vyráběných 

reaktivních barviv. Pojmenování reaktivní barvivo se odvozuje od skutečnosti, že barvivo chemicky 

reaguje se substrátem (vláknem) a mezi chromoforem a substrátem se utvoří kovalentní pevná vazba. 

Reaktivní barvivo má obecně konstituci zobrazenou na obrázku 1. 

 

chromofor můstek  

 

Obr. 1: Obecná struktura reaktivního barviva 

 

Na obrázku 1 označuje SS solubilizační skupinu (obvykle -SO3H), která způsobuje rozpustnost 

barviva ve vodě. RS značí reaktivní skupinu, která reaguje s vláknem. Chromofor je nositelem 

barevnosti. Chemický můstek je v molekule reaktivního barviva proto, aby oddělil reaktivní skupinu 

od chromoforu, aby spolu netvořily jeden konjugovaný systém, zejména proto, aby reakcí s vláknem 

nedocházelo ke změnám barevnosti. 

 

Textilní reaktivní barviva 

Textilní barviva reagují s -OH skupinou celulosy za tvorby etherů nebo esterů. Nejpoužívanějšími 

barvivy jsou barviva na bázi kyanurchloridu, neboli 1,3,5-trichlortriazinu (obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2: Struktura molekuly 1,3,5-trichlortriazinu 

 

V molekule kyanurchloridu je první chlor substituován nukleofilní skupinou substrátu při cca 0-20 ºC, 

druhý při 40-50 ºC a třetí při 90-100 ºC. Reaktivní barviva mohou být buď studená, nebo horká. 

Studenými reaktivními barvivy se vybarvuje bavlna přibližně při 40 ºC (odtud název studená reaktivní 

barviva, označují se písmenem S). Dochází zde k náhradě jednoho atomu chloru v molekule 

kyanurchloridu. Můstkem je v barvivech tohoto typu iminoskupina (-NH-). 

 

Pokud má kyanurchlorid nahrazeny dva atomy chloru dvěma chromofory, poté dostáváme tzv. horké 

reaktivní barvivo (označuje se písmenem H), např. ostazinová žluť V-4G a ostazinová červeň V-RB 

(obr. 3, 4). 

 

 

 

 

Iontové kapaliny 

Iontové kapaliny jsou soli tvořené organickým kationtem a běžně anorganickým aniontem. Mají bod 

tání do 100 °C. Mezi důležité fyzikálně-chemické vlastnosti iontových kapalin patří velmi nízký tlak 

sytých par, iontová vodivost, nehořlavost a dobrá elektrochemická stabilita (Reiter a kol., 2006). 

Teplota rozkladu se pohybuje v rozsahu 250-350 ºC. S délkou alkylového řetězce iontových kapalin 

souvisí termostabilita a rozpustnost. Rozpustnost iontových kapalin v polárních a středně polárních 

Obr. 3: Struktura reaktivního barviva 

ostazinová žluť V-4G 

 

Obr. 4: Struktura reaktivního barviva 

ostazinová červeň V-RB 

 



rozpouštědlech klesá s délkou alkylového řetězce, naopak s délkou alkylového řetězce roste 

rozpustnost v nepolárních rozpouštědlech. Výměnou aniontu v iontových kapalinách lze změnit jejich 

fyzikální a chemické vlastnosti, a to zejména rozpustnost (Fulínová, 2011). 

 
Síran hlinitý oktadekahydrát specifikace 

Obsah 99,9 % 

Chloridy 0,005 % 

Fe 0,005 % 

Těžké kovy(Pb) 0,002 % 

pH (2% vodný roztok, 25º C) 3-4 

 
2. Metodika 

Do kádinky byl odměřen daný objem roztoku azobarviva o koncentraci 0,01 M. K roztoku barviva byl 

podle vzoru výpočtu přidán vypočtený objem iontové kapaliny, popřípadě flokulačního činidla. Objem 

roztoku byl doplněn destilovanou vodou na celkový objem 100 ml. Takto vzniklá směs se nechala 

v kádince přikryté hodinovým sklem volně míchat okolo asi 300 ot/min. Po uplynutí reakční doby byla 

směs zfiltrována přes Büchnerovu nálevku. Pro určení účinnosti procesu odstraňování byla získána 

přesná koncentrace azobarviva po vysrážení proměřením absorbance na spektrofotometru. 

 

2.1 Odstraňování azobarviva ostazinová žluť V-4G (OŽ) z vodných roztoků srážením 

trihexyltetradecylfosfonium chloridem (THTDPCl) a Al2(SO4)3.18H2O a úprava pH na hodnotu 6 

  

Tab. 1: Srážení OŽ s THTDPCl 

 

Absorbance 

zásobního 

roztoku OŽ 

Násada zásobního 

roztoku OŽ 

(ml) 

Násada THTDPCl 

(g) 

Doba míchání 

(hod) 

Absorbance            

po srážení 

A427=0,647 

(ředění 250x) 
50 0,78 24 A427=0,197 

 

Tab. 2: Koagulace filtrátu ze srážení OŽ s THTDPCl (viz tab. 1) s Al2(SO4)3.18H2O a úprava pH na 

hodnotu 6 

 

Absorbance 

zásobního roztoku 

OŽ 

Násada filtrátu 

 (ml) 

Násada 0,1M 

Al2(SO4)3.18H2O 

(ml) 

Doba míchání 

(hod) 

Absorbance               

po flokulaci 

A427=0,647 

(ředění 250x) 
94 30 1 A427=0,083 

 

Tab. 3: Srážení OŽ s THTDPCl a s Al2(SO4)3.18H2O a úprava pH na hodnotu 6 

 

Absorbance 

zásobního 

roztoku OŽ 

Násada 

zásobního 

roztoku OŽ 

(ml) 

Násada 

THTDPCl 

(g) 

Násada 0,1M 

Al2(SO4)3.18H2O 

(ml) 

Doba 

míchání 

(hod) 

Absorbance 

po srážení           

a flokulaci 

A427=0,647 

(ředění 250x) 
50 0,78 30 1 0,075 

 

 

 

 

 

 



Tab. 4: Srážení OŽ s Al2(SO4)3.18H2O a úprava pH na hodnotu 6 

 

Absorbance 

zásobního roztoku 

OŽ 

Násada zásobního 

roztoku OŽ  

(ml) 

Násada 0,1M 

Al2(SO4)3.18H2O 

(ml) 

Doba míchání 

(hod) 

Absorbance            

po flokulaci 

A427=0,647 

(ředění 250x) 
50 30 1 

0,982 

(ředění 50x) 

 

Tab. 5: CHSKCr 

 

CHSKCrzásobního 

roztoku OŽ 

(mgO2/l) 

CHSKCrze srážení OŽ s THTDPCl a 

flokulaci s 0,1M Al2(SO4).18H2O 

 (mgO2/l) 

CHSKCrpo flokulaci OŽ s 0,1M 

Al2(SO4).18H2O 

 (mgO2/l) 

11960 112 4565 

 
2.2 Odstraňování azobarviva ostazinová červeň V-RB z vodných roztoků srážením THTDPCl 

a Al2(SO4)3.18H2O 

 

Tab. 6: Srážení OČ s THTDPCl 

 

Absorbance 

zásobního 

roztoku OČ 

Násada zásobního 

roztoku OČ 

(ml) 

Násada THTDPCl 

(g) 

Doba míchání 

(hod) 

Absorbance        

po srážení 

A518=0,743 

(ředění 250x) 
50 1,3 15 0,173 

 

Tab. 7: Koagulace filtrátu ze srážení OČ s THTDPCl (viz tab. 1) s Al2(SO4)3.18H2O a úprava pH na 

hodnotu 6 

 

Absorbance 

zásobního roztoku 

OČ 

Násada filtrátu 

 (ml) 

Násada 0,1M 

Al2(SO4)3.18H2O 

(ml) 

Doba míchání 

(hod) 

Absorbance          

po flokulaci 

A518=0,743 

(ředění 250x) 
95 50 1 0,064 

 

Tab. 8: Srážení OČ s THTDPCl a s Al2(SO4)3.18H2O a úprava pH na hodnotu 6 

 

Absorbance 

zásobního 

roztoku OČ 

Násada 

zásobního 

roztoku OČ 

(ml) 

Násada 

THTDPCl 

(g) 

Násada 0,1M 

Al2(SO4)3.18H2O 

(ml) 

Doba 

míchání 

(hod) 

Absorbance 

po srážení               

a flokulaci 

A518=0,743 

(ředění 250x) 
50 1,3 50 1 0,067 

 

Tab. 9: Srážení OČ s Al2(SO4)3.18H2O a úprava pH na hodnotu 6 

 

Absorbance 

zásobního roztoku 

OČ 

Násada zásobního 

roztoku OČ 

(ml) 

Násada 0,1M 

Al2(SO4)3.18H2O 

(ml) 

Doba míchání 

(hod) 

Absorbance              

po flokulaci 

A518=0,743 

(ředění 250x) 
50 50 1 

0,656 

(ředění 100x) 

 

 



Tab. 10: CHSKCr 

 

CHSKCrzásobního 

roztoku OČ 

(mgO2/l) 

CHSKCrze srážení OŽ s THTDPCl    

a flokulaci s Al2(SO4).18H2O 

 (mgO2/l) 

CHSKCrpo flokulaci OŽ                                          

s Al2(SO4).18H2O 

 (mgO2/l) 

18550 132 7485 

 

3. Výsledky 

Při řešení této problematiky byly aplikovány postupy srážení využívající iontovou kapalinu 

trihexyltetradecylfosfonium chlorid a flokulační činidlo síran hlinitý oktadekahydrát na odstraňování 

barviv z jejich vodných roztoků za podmínek dosažení rovnovážného stavu ve studovaném systému. 

Výsledky zjištěné při studiu srážení studovaných barviv z vodných roztoků pomocí iontové kapaliny 

a flokulace síranem hlinitým oktadekahydrátem shrnují následující tabulky. 

 

3.1 Účinnost odstraňování ostazinové žluti V-4G z vodného roztoku srážením THTDPCl, flokulací 

Al2(SO4)3.18H2O a jejich vzájemnou kombinací 

Účinnost odstraňování ostazinové žluti V-4G využitím studované iontové kapaliny a síranu hlinitého 

oktadekahydrátu uvádí tab. 11. Z naměřených hodnot vyplývá, že nejlepších výsledků v případě 

srážení a flokulace studovaného barviva bylo dosaženo násadou barviva: IL: Al2(SO4)3.18H2O 

v poměru 1:3:2, kdy byla účinnost odstranění 99,95 % a hodnota CHSKCr poklesla o 99,1 %. 

 
Tab. 11: Souhrnná tabulka výsledků srážení azobarviva Ostazinová žluť V-4G s THTDPCl 

a flokulace s Al2(SO4)3.18H2O se současnou úpravou hodnoty pH 

 

Barvivo 

Molární poměr 

barvivo:IL:Al2(SO4)3.18H2O 

Koncentrace 

barviva před 

srážením 

(mol/l) 

Koncentrace 

barviva              

po srážení 

(mol/l) 

Doba 

míchání 

(hod) 

Doba 

filtrace 

(min) 

Účinnost 

srážení 

(%) 

OŽ 1:3:0 0,01 1.10
-5

 24 2 99,9 

OŽ 1:0:2 0,01 0,003 1 17 70 

OŽ 1:3:2 0,01 4,6.10
-6

 1 8 99,95 

 

 
 

Graf 1: Srovnání účinnosti odstraňování ostazinové žluti V-4G s THTDPCl, Al2(SO4)3.18H2O a jejich 

kombinací 

 



3.2 Účinnost odstraňování ostazinové červeni V-RB z vodného roztoku srážením THTDPCl, 

flokulace Al2(SO4)3.18H2O a jejich vzájemnou kombinací 

Účinnost odstraňování ostazinové červeni V-RB využitím studované iontové kapaliny a síranu 

hlinitého oktadekahydrátu uvádí tab. 12. Z naměřených hodnot vyplývá, že nejlepších výsledků 

v případě srážení a flokulace studovaného barviva bylo dosaženo násadou barviva: IL: 

Al2(SO4)3.18H2O v poměru 1:5:2, kdy byla účinnost odstranění 99,96 % a hodnota CHSKCr poklesla 

o 99,3 %. 

 

Tab. 12: Souhrnná tabulka výsledků srážení azobarviva ostazinová červeň V-RB s THTDPCl 

a flokulace s Al2(SO4)3.18H2O se současnou úpravou hodnoty pH 

 

Barvivo 

Molární poměr 

barvivo:IL:Al2(SO4)3.18H2O 

Koncentrace 

barviva před 

srážením 

(mol/l) 

Koncentrace 

barviva             

po srážení 

(mol/l) 

Doba 

míchání 

(hod) 

Doba 

filtrace 

(min) 

Účinnost 

srážení 

(%) 

OČ 1:5:0 0,01 9,3.10
-6

 24 2 99,9 

OČ 1:0:2 0,01 0,0035 1 25 65 

OČ 1:5:2 0,01 3,6.10
-6

 1 14 99,96 

 

 
 

Graf 2: Srovnání účinnosti odstraňování ostazinové červeni V-RB s THTDPCl, Al2(SO4)3.18H2O 

a jejich kombinací 
 

4. Závěr 

Cílem této práce bylo ověření možností odstraňování barviv z jejich vodných roztoků srážením 

iontovou kapalinou, flokulačním činidlem a jejich vzájemnou kombinací. Při jednotlivých pokusech 

bylo pracováno s vodnými roztoky komerčních azobarviv ostazinová žluť V-4G a ostazinová červeň 

V-RB. Při experimentech bylo barvivo sráženo tetrasubstituovanou fosfoniovou iontovou kapalinou 

trihexyltetradecylfosfonium chloridem. Vedle toho byla barviva odstraňována flokulací síranem 

hlinitým oktadekahydrátem a jejich vzájemnou kombinací. Porovnáním účinností použité fosfoniové 

iontové kapaliny, flokulačního činidla a jejich kombinace při odstraňování barviva z modelových 

odpadních vod bylo zjištěno, že nejlepších výsledků studovaného barviva ostazinové žluti V-4G bylo 

dosaženo v případě kombinace srážení a následné flokulace, v molárním poměru barvivo: IL: 

Al2(SO4)3.18H2O 1:3:2, kdy došlo prakticky k 99,95% odstranění studovaného barviva při násadě 15,6 g 

iontové kapaliny a 33,4 g Al2(SO4)3.18H2O na 1 l roztoku barviva o koncentraci 0,01 M a hodnota 

CHSKCr poklesla o 99,1 % za 8 hodin reakce. V případě odstraňování ostazinové červeni V-RB 



z naměřených hodnot vyplývá, že jako nejúčinnější se jeví kombinace srážení a flokulace studovaného 

barviva v molárním poměru barvivo: IL: Al2(SO4)3.18H2O 1:5:2, kdy byla účinnost odstranění 99,96 % 

při stejné násadě iontové kapaliny a síranu hlinitého oktadekahydrátu a hodnota CHSKCr poklesla 

o 99,3 % za 14 hodin reakce. 
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