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Abstract: 

This paper is focused on study usable electrodes and catalysts for electro-Fenton´s oxidation. Two 

types of graphite electrodes are used, their properties are measured by cyclic voltmetry, and further 

platinum electrodes. The posibility of using hydrogenation catalyst based on active carbon with Pd 

content (3-5%) for oxidizers formation was also studied. 
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Abstrakt: 

Příspěvek je věnován studiu elektrod a katalyzátorů pro elektro-Fentonovu oxidaci. Byly využity dva 

typy grafitových elektrod, jejichž vlastnosti byly změřeny cyklickou voltametrií, a dále platinové 

elektrody. Byla studována také možnost vzniku oxidačních činidel pomocí hydrogenačních katalyzátorů, 

které byly tvořeny aktivním uhlím s obsahem Pd (3-5%). 
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Úvod 

Čistění odpadních vod a sanace starých ekologických zátěží je v současné době velmi diskutovaným 

tématem, které se neustále rozvíjí. Antropogenní aktivity, jako jsou průmysl, zemědělství, či 

uspokojování lidských potřeb produkují mnoho druhů polutantů, jako jsou např. průmyslové 

chemikálie, pesticidy, barviva, odpady z farmaceutického průmyslu a z výroby produktů pro 

hygienické potřeby a další (Brillas, Sirés, Oturan, 2009). 

 

Elektrochemické procesy pokročilé oxidace (takzvané EAOP´s) patří v posledních dekádách mezi 

stále častěji zmiňované metody pro odstraňování polutantů z odpadních vod. Jejich účelem je pomocí 

in situ připravených silných oxidačních činidel (např. OH
•
, H2O2,O3), která jsou schopná degradovat 

organické polutanty v ideálním případě až na CO2, vyčistit průmyslové, procesní a popř. i splaškové 

vody. Výhodou těchto procesů je absence vzniku škodlivých reziduí polutantů, protože využijeme 

potenciál ,,čistého elektronu“. EAOPs mohou také nahradit a ekonomicky zefektivnit konvenční 

metody čištění vod (Beneš, 2008). 

 

Elektro-Fentonova reakce využívá in situ připraveného peroxidu vodíku přímo v elektrochemických 

celách. Je katalyzovaná Fe
2+

 ionty, které mohou být buď dodány externě, nebo jsou do roztoku 

uvolňovány pomocí tzv. obětní anody. Následně dochází k dobře známé Fentonově reakci (rovnice 1): 

 

Fe
2+ 

+ H2O2 + H
+  

  → Fe
3+ 

+ H2O  + OH
•
                                                                                 (1) 

 

Produktem jsou hydroxylové radikály, vykazující silné oxidační účinky (mají po fluoru druhý 

nejsilnější oxid. potenciál E0 = 2.80 vs. SVE, při 25 ºC). Protože jsou velmi reaktivní, vydrží v roztoku 

jen krátce a ihned atakují organické polutanty (Janzen, Kotake; Hinton, 1992). Reakce probíhá 

v kyselém prostředí. 
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Použitá aparatura pro elektro-Fentonovu reakci 

Pro experiment byl použit elektromagneticky míchaný, temperovaný jednokomorový válcový 

elektrolyzér o průměru 65 mm, z organického skla, opatřený víkem s otvory pro elektrody a odběr 

vzorků. Objem reakčního roztoku byl vždy 250 ml. Jako podpůrný elektrolyt byl využit 0,1 M 

Na2SO4. Pro úpravu pH elektrolytu do zvolené hodnoty bylo použito 1M H2SO4 a 1M NaOH. 

Elektrolýza probíhala při stálé teplota 25 ºC. Napájení elektrolyzéru stejnosměrným proudem bylo 

zajištěno laboratorním zdrojem Matrix MPS-3005 L-3, umožňujícím pracovat v rozmezí 

stejnosměrného napětí 0-30V a proudů 0-5 A. Elektrochemická cela je znázorněna na obr. 2 a 3.  

 

 

Obr.č. 1: Schéma elektrochemické cely           Obr.č. 2: Použitá elektrochemická cela 

 

Použité elektrody 

Pt elektrody tvořené leštěnou Pt destičkou o ploše 1 cm
2
 byly vyrobeny v dílnách FCHT Univerzity 

Pardubice (obr. 3). 

Grafitové elektrody – typ 1 a typ 2, byly vyrobeny ze zakoupeného polotovaru v dílnách Univerzity 

Pardubice. 

 

Typ 1: grafit (99 % obsahu),měrná hustota 1,8 g/cm
3
, odpor 3,8.10

-4 
Ω, průměr 6,3 mm, plocha 

ponořené části elektrody S= 16,46 cm
2
 Alfa Aesar Gmbh., Německo (obr. 4). 

Typ 2: grafit (99,95 %), měrná hustota 1,73 g/cm
3
, délka hrany 6 mm, plocha ponořené části elektrody 

S= 19,92 cm
2
, specifický elektrický odpor 7 Ω mm

2
/m, porózita 15-16 %, max. zrnitost 

0,8 mm, firma Karbotechnik s.r.o. Plzeň (obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 3: Platinová elektroda 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Uhlíková elektroda 

(typ 1) 

 

 



 

 

 

 

Obr. č. 5: Uhlíková 

elektroda (typ 2) 

 

U grafitových elektrod typu 1 a 2 bylo provedeno měření cyklické voltametrie na elektrochemickém 

analyzátoru EP 100 VA-PC firmy HSC servis Bratislava. Grafitové elektrody (typ 1 a 2) byly 

zapojeny v tříelektrodovém systému jako pracovní elektrody. Referentní elektroda byla 

argentchloridová, pomocná elektroda byla platinová. Byly získány následující voltamogramy 1 a 2. 

 

Voltamogram 1: Měření DC cyklickou voltametrií, grafitová pracovní elektroda (typ 1), rozsah 

proudu +/- 400mA, měřen 1 cyklus, rychlost skenu- 40mV/s, prostředí: 0,1 mol.l
-1

 Na2SO4, pH=2, 

eliminace O2: argon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voltamogram 2: Měření DC cyklickou voltametrií, grafitová pracovní elektroda (typ 2), rozsah 

proudu +/- 400mA, měřen 1 cyklus, rychlost skenu- 40mV/s, prostředí: 0,1 mol.l
-1

 Na2SO4, pH=2, 

eliminace O2: argon 



Použité katalyzátory 

Katalyzátor 1: práškové aktivní uhlí s palladiem (3 % hm.) K-0258, (velikost částic>80 μm, měrná 

plocha částic aktivního uhlí 1000 m
2
/g, Pd 6 m

2
/g), firma Chempur Gmbh (obr. 6). 

Katalyzátor 2: aktivní uhlí s palladiem (5 % hm.), nanesené na kuličkovém keramickém nosiči, firma 

Sigma-Aldrich (obr. 7). 

 

 

 

Obr. 6: Katalyzátor (typ 1)                                           Obr. 7: Katalyzátor (typ 2) 

 

Kalibrace peroxidu vodíku 

Pro stanovení koncentrace peroxidu vodíku bylo využito spektrometrického měření absorbance jeho 

komplexu se šťavelanem titaničito-draselným v kyselém prostředí H2SO4. Mez detekce činí 1,10
-5

 

mol.l
-1

 H2O2 (0,34 mg.l
-1

), přičemž nejpřesnější je metoda v koncentračním rozmezí 0,5 – 2,10
-3

 mol.l
-1
. 

Vznik komplexu peroxidu vodíku s reakčním činidlem je rychlý a kvantitativní, vlnová délka 

absorpčního maxima komplexu je λ= 400 nm. Extenční koeficient komplexu je 935 l.mol
-1

.cm
-1 

 

(Sellers, 1980). 

 

Graf 1: Kalibrační závislost absorbance na koncentraci peroxidu vodíku (respektive jeho komplexu 

s činidlem - oxalátem titaničito-draselným v destilované vodě, t= 25 ºC, λ= 400 nm) 

 

Závěr 

Cílem této práce bylo testování elektrod a katalyzátorů  použitelných pro elektro-Fentonovu oxidaci. 

U grafitových elektrod byl změřen potenciálový rozsah pomocí cyklické volumetrie, kde byly 

zapojeny postupně jako pracovní elektrody v tříelektrodovém systému. Byla popsána analytická 

metoda pro stanovení peroxidu vodíku, která je zaměřená na spektrofotometrické měření jeho 

komplexu s oxalátem titaničito-draselným, přičemž absorpční maximum tohoto komplexu je λ= 400 nm. 

 

Elektro-Fentonova oxidace nachází v současné době široké využití. Bylo publikováno mnoho studií, 

zabývajících se odstraňováním mnoha druhů kontaminantů ve vodách, např. odpadní vody 

z petrochemického průmyslu (snížení CHSK o 50%) (Ting, Huang, Lu, 2007), odstraňování 2,4,6- 

trinitrotoluenu (účinnost 99%) (Ayoub et al., 2011), 2,6- dimethylanilinu (účinnost 60%) (Ting. Lu, 



Huang, 2009), a také celé řady barviv, odpadních vod z farmaceutických průmyslů a v neposlední řadě 

i průsakových vod ze skládek (Nidheesh, Gandhimathi, 2012). 

 

Praktické aplikaci této metody předchází studium dekontaminace vod v laboratorním měřítku. Po 

vyhodnocení účinnosti, energetické, ekonomické a časové náročnosti metody mohou následně 

proběhnout pilotní testy a poloprovozní zkoušky. Při aplikaci je vhodné využít průtokových  

elektrochemických systémů (reaktorů). Elektro-Fentonova metoda umožňuje dosažení nižších 

imisních limitů látek (podobně jako biologické metody čištění), tudíž je možné ji umístit na konci 

čisticí linky za konvenčními metodami (např. filtrace, koagulace, adsorbce apod.). 
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