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Abstract: 

This paper is devoted to the decolorization of wastewater from paper industry containing cationic dye 

CI Basic Yellow 90 in concentrations of 3-6 mg/l. The process was carried out on the first kind of 

stable electrodes (stainless steel, Pt) in a solution of sodium chloride at pH 3,5-11 and was 

simultaneously monitored using UV-VIS absorption spectroscopy at maximum Basic Yellow 90 441 

nm. 
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Abstrakt: 

Příspěvek je věnován odbarvování odpadních vod z papírenského průmyslu obsahujících kationaktivní 

barvivo C.I. Basic Yellow 90 v koncentracích 3-6 mg/l. Proces probíhal na stabilních elektrodách 

prvního druhu (nerezová ocel, Pt) v roztoku chloridu sodného při pH prostředí 3,5-11 a byl simultánně 

sledován pomocí UV-VIS spektrometrie při absorpčním maximu Basic Yellow 90 441 nm. 
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Úvod 

Průmysl papíru a celulózy patří k malým, ale významným odvětvím a je konkurenceschopným a 

perspektivním oborem zpracovatelského průmyslu ČR s dobrou environmentální výkonností. Je 

založen na obnovitelných surovinách a recyklovatelných surovinách. Řadu let realizuje strategii trvale 

udržitelného rozvoje. Papírenský průmysl soustavně pečuje o snižování negativních vlivů své činnosti 

na životní prostředí. Všichni rozhodující výrobci uplatňují environmentální systémy řízení 

(internetový zdroj 2). 

 

Výroba buničiny se provádí buď v kyselém (sulfitová celulóza) nebo alkalickém prostředí (sulfátová 

celulóza). Vody obsahují organické znečištění, které je obtížně rozložitelné (ligninosulfonany jsou 

povrchově aktivní látky). Ve vodním toku působí rychlé vyčerpání kyslíku, ovlivňují chemickou 

oxidaci siřičitanů a biochemický rozklad sacharidů, které podporují masový růst bakterií. Odpadní 

vody z výroby papíru obsahují především mechanické nečistoty (plnidla a vlákna). Odpadní vody se 

čistí v mechanicko-biologické čistírně, kde se na mechanickém stupni sedimentací nebo tlakovou 

flotací zachycují vlákna. Biologické dočištění se provádí aktivací s dobou zdržení 6 až 9 hodin 

(internetový zdroj 1). 

 

Nepřímá elektrochemická oxidace 

Od počátku 80. let 20. stol. se výzkum zaměřil na oxidační elektrochemické technologie, neboť nabízí 

relativně jednoduché zařízení, automatizaci provozu, vysokou účinnost a především šetrnost 

k životnímu prostředí. Jejich využití je však stále omezené především kvůli relativně vysoké spotřebě 

elektrické energie. Od osmdesátých let 20. stol. je výzkum zaměřen na elekrooxidační procesy jako 
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alternativní řešení mnoha problémů, především z hlediska životního prostředí. Do nedávné doby bylo 

využití této metody „relativně malé“. Dnes však díky intenzivnímu studiu, které má především zlepšit 

elektrokatalytickou aktivitu a stabilitu materiálů elektrod a snížit provozní náklady, prodělala 

elektrochemická oxidace významný vývoj a lze najít i její využití v průmyslové praxi. Oxidačním 

činidlem jsou v případě elektrochemické oxidace především hydroxylové radikály, které jsou po 

fluoru jedním z nejsilnějších oxidovadel. Přestože jde o částice s krátkou dobou života, jejich 

reaktivita je extrémně vysoká. Tvorba těchto radikálů velmi závisí na povaze materiálu elektrody. 

Elektroda musí mít vysokou fyzikální a chemickou stabilitu, elektrickou vodivost, katalytickou 

aktivitu a selektivitu. Důležitá je také proudová hustota, která má vliv na reakční rychlost. Mezi 

sledované experimentální podmínky dále patří teplota, pH, použitý elektrolyt a charakter znečišťující 

organické látky. Při nepřímé oxidace dochází v roztoku k oxidaci za pomoci elektroaktivní látky, která 

může být do roztoku přidána (peroxid vodíku, Fentonovo činidlo, chlor apod.), či je generována z 

elektrody (anody či katody, záleží na povaze a struktuře materiálu elektrody, experimentálních 

podmínkách a složení elektrolytu). Organická látka může být oxidována až na CO2 a vodu, avšak 

velmi záleží na složení odpadní vody a vhodném použití oxidačního činidla. Kromě „klasické“ 

elektrochemické oxidace jsou v současné době využívány i metody AOP´s. Pokročilé oxidační 

procesy (AOP´s) byly definovány jako procesy čištění vod, které zahrnují generaci velmi silného 

oxidačního činidla (hydroxylových radikálů) v dostatečném množství pro účinnou detoxikaci 

(Beranová, 2011).
 

 

 
Obr. 1: Schéma nepřímé elektrochemické oxidace (Beranová, 2011) 

 

Kationická barviva 

Jedná se o kvartérní soli amoniových bází, které jsou rozpustné ve vodě a působí jako bazická barviva. 

Vyrábějí se s označením kationická a jsou hlavní skupinou barviv pro akrylová, tj. polyakrylonitrilová 

– PAN- vlákna a aniontově modifikovaná polyesterová – A-PES-vlákna. Kationická barviva se 

v roztoku ionizují, přičemž chromofor nese kladný náboj. Báze barviv jsou bezbarvé, barevnost se 

objeví teprve vznikem soli. Všeobecně jsou to barviva krásných, brilantních odstínů (internetový zdroj 3).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Metodika 

Použité elektrochemicky oxidované barvivo: 
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C.I. Basic Yellow 90 CAS [71550-24-8] 

Čištěná procesní voda obsahovala 3-6 mg/l barviva Kemira Astra Yellow označovaného jako C.I. 

Basic Yellow 90. Nepřímá elektrochemická oxidace zmíněného barviva byla realizována 

v jednokomorovém laboratorním elektrolyzéru s teplovodní temperancí pomocí termostatovaného 

duplikátorového pláště. Pro temperování obsahu elektrolyzéru na teplotu 20 
o
C sloužil termostat 

Julabo 5. Objem elektrolyzéru, který činil 500 ml, byl míchán elektromagnetickým míchadlem. Délka 

poteflovaného tyčkovitého míchadla kruhového průřezu byla 45 mm a jeho průměr byl 8 mm. Anoda 

elektrolyzéru o rozměrech 25x100x0,4 mm byla zhotovena z leštěné platiny, katoda, o shodných 

rozměrech jako anoda, byla vyrobena z nerezové austenitické oceli AISI – 316 (ČSN 17.346) 

s deklarovanou korozní odolností v prostředí mořské vody o složení C 0,08 %, Cr 16-18 %, Ni 10-14 %, 

Mn 2 %, Mo 2-3 %, P 0,045 %, S 0,03 %, Si 1 %. Aktivní plocha elektrod za výše uvedených 

podmínek byla 13,5 cm
2
. Pro kinetická měření byl elektrolyzér opatřen uzavřeným cirkulačním 

okruhem, který byl složen z peristaltického čerpadla, propojovacích hadic a křemenné průtokové 

kyvety o délce 1 cm, umístěné v UV-VIS spektrofotometru Libra S22. Elektrolyzér byl napájen 

stejnosměrným proudem z laboratorního zdroje Matrix MPS-3005 L-3, umožňujícího pracovat 

v rozmezí stejnosměrného napětí 0-30 V a proudů 0-5 A. Jednoduché schéma elektrolyzéru se zdrojem 

a míchadlem zachycuje obr. 2. 

 

 

Obr. 2: Použitá aparatura (1) zdroj; (2) platinová anoda; (3) katoda z oceli; (4) magnet; (5) 

elektrolyzér; (6) magnetické míchadlo 

 

Při vlastním stanovení byl zkoumán vliv množství NaCl v roztoku a vliv přivedeného napětí na průběh 

reakce. Byl připraven roztok o objemu 500 ml smícháním destilované vody a barviva s výslednou 

koncentrací 1,5 10
-5

 mol/l, jehož vodivost byla zvýšena přídavkem NaCl o hmotnostní koncentraci 0.5, 

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 a 5 g/l. Poté byl tento roztok převeden do temperovaného elektrolyzéru, byly 



 

 
 

připojeny elektrody a při teplotě 20 °C a otáčkách 300 ot min
-1

 bylo postupně zvyšováno napětí. 

V průběhu všech kinetických měření bylo průběžně kontrolováno pH, přičemž byla testována oblast 

pH od 3,5 do 11 a v případě potřeby bylo pH udržováno malými přídavky NaOH a HCl. Byl sledován 

pokles absorbance v závislosti na čase a z naměřených časových závislostí byla vypočítána rychlostní 

konstanta k a poločas rozpadu t1/2. 

 

Výsledky 

 
 

Obr. 3: Absorpční spektra se závislostí absorbance na koncentraci Basic Yellow 90, měřeno 

v destilované vodě, t = 20°C, λ = 300 – 600 nm, spektrofotometr Libra S 22 

 

 
 

Obr. 4: Kalibrační závislost absorbance na koncentraci pro Basic Yellow 90 v destilované vodě, 

vztaženo na čisté barvivo, t = 20 °C, λ = 441 nm 

 

 
 

Obr. 5: Závislost pozorované rychlostní konstanty k na napětí pro Basic Yellow 90. Měřeno ve 

vodném roztoku NaCl o koncentraci 2,5 g/l v křemenné 1cm průtočné kyvetě při t = 20 °C, λ = 441 nm 

a pH prostředí 3,5, 6,65 a 10,94. 
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Obr. 6: Závislost pozorované rychlostní konstanty k na hmotnostní koncentraci NaCl pro Basic 

Yellow 90. Měřeno ve vodném roztoku NaCl o koncentraci 0,5-5 g/l v křemenné 1cm průtočné kyvetě 

při t = 20 °C, λ = 441 nm a pH prostředí 3,5, 6,5 a 11. 

 

Závěr 

Cílem této práce bylo ověřit možnost odbarvovat odpadní vodu obsahující barvivo Basic Yellow 90 

pomocí nepřímé elektrochemické oxidace v jednokomorovém laboratorním elektrolyzéru za podmínek 

kyselého, neutrálního a zásaditého pH. Obecně klesala rychlost oxidace s poklesem napětí 

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

sloužil jako pomocný elektrolyt pro zvýšení vodivosti roztoku. U vlastních kinetických měření se 

v průběhu času v závislosti na koncentraci NaCl měnila pouze hodnota procházejícího proudu. Pro 

vyhodnocování účinnosti odbarvení modelových roztoků odpadních vod obsahujících Basic Yellow 90 

byla využita UV-VIS spektroskopie. Použitím průtokové kyvety bylo možné simultánně s probíhající 

elektrolýzou měřit a vyhodnocovat kinetická měření s poločasem reakce od desítek sekund do 

několika hodin. Před měřením kinetických závislostí bylo ve vodných roztocích pro Basic Yellow 90 

proměřeno UV-VIS spektrum a zjištěna vlnová délka jeho absorpčního maxima λmax = 441 nm. Dále 

byla při této vlnové délce proměřena kalibrační závislosti absorbance na koncentraci čistého barviva. 

Tato závislost byla poté využita při sledování kinetiky nepřímé elektrochemické oxidace. Při 

kinetických pokusech bylo množství chloridu sodného vždy konstantní a jeho hmotnostní koncentrace 

činila 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 a 5 g/l. Rovněž potenciál byl po dobu měření konstantní a nabýval hodnot 

od 3 do 10 V. Vypočtené rychlostní konstanty byly vyneseny do grafů jednak v závislosti na napětí 

a pH prostředí a jednak v závislosti na hmotnostní koncentraci NaCl. Po odbarvení roztoku dochází 

k rozpadu molekuly barviva na menší fragmenty. Tyto částečně zoxidované produkty a meziprodukty, 

které absorbují mimo viditelnou oblast spektra, zvyšují i nadále hodnoty TOC a CHSK. Pro ověření 

míry oxidace barviva byly provedeny orientační TOC a CHSK analýzy, jejichž výsledky naznačují, že 

po odbarvení modelové odpadní vody obsahující 3-6 mg/l Basic Yellow 90 dochází v závislosti na pH 

k poklesu CHSK a TOC o cca 50-95 %. Tato měření budou dále rozšířena a optimalizována. 
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