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Abstract: 

This work is based on the real needs of the chemical, dye and textile industry and the aim is 

decontamination of wastewater containing petroleum products, cutting and cooling or washing and 

greasing liquids etc. using electro-Fenton oxidation. It is a simple kinetic study, which serves as the 

basis for the design of laboratory exercises for students of environmental engineering, using electro – 

Fenton´s oxidation as a decontamination technique for three model wastewater, containing toluene, 

alcohol antifreeze liquid for automobile windshield washers and rinse degreaser Arva, which is based 

on petroleum products. The effectiveness of the process was monitored by a decrease of COD, 

depending on time. In all cases, in the pH range 2 - 3.5, was achieved removing of model pollutants 

more than 94.5 %, and the initial values of COD was 3000 mg/l for toluene, 75 031 mg/l for antifreeze 

liquid and 3159 mg/l for degreasing ARVA product. The time range required for the oxidation was 

from 1 h for toluene to 7 days in the case of alcohol antifreeze liquid. 
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Abstrakt: 

Tato práce vychází z reálných potřeb chemického, barvářského a textilního průmyslu a jejím cílem je 

dekontaminace odpadních vod obsahujících ropné látky, řezné a chladicí či oplachové a odmašťovací 

kapaliny apod. pomocí elektro-Fentonovy oxidace. Jde o jednoduchou kinetickou studii sloužící jako 

podklad pro návrh laboratorních úloh pro studenty environmentálního inženýrství, využívající elektro-

Fentonovu oxidaci jako dekontaminační postup tří modelových odpadních vod obsahujících toluen, 

alkoholovou nemrznoucí kapalinu do automobilových ostřikovačů a oplachový odmašťovací přípravek 

ARVA, založený na ropných produktech. Účinnost procesu byla sledována poklesem CHSK 

v závislosti na čase. Ve všech případech bylo v oblasti pH 2 – 3,5 dosaženo odstranění modelových 

polutantů více než z 94,5%, přičemž počáteční hodnoty CHSK byly 300 mg/l pro toluen, 75031 mg/l 

pro nemrznoucí kapalinu a 3159 mg/l pro odmašťovací přípravek ARVA. Čas potřebný k oxidaci se 

pohyboval od 1 h u toluenu až po 7 dní v případě alkoholové nemrznoucí kapaliny pro automobilové 

ostřikovače. 
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Úvod 

Odpadní vody z průmyslu chemického, barvářského, pigmentářského, textilního aj. představují vážný 

ekologický a technologický problém. Tyto vody mají vysoké hodnoty CHSK, BSK, vysoký obsah solí, 

neakceptovatelnou barvu a kyselý charakter. Mnohé biologické metody čištění jsou pro odpadní vody 

obsahující toxické a biologicky rezistentní látky nedostatečné, a proto odpadní vody nesplňují po 

jejich aplikaci požadované limity. Biologické čištění vyžaduje i delší dobu na odstranění polutantů 

v porovnání s elektrochemickými metodami, jejichž kinetika je mnohdy až 100x rychlejší. 

Elektrochemické metody čistění odpadních vod se proto staly v posledních letech vhodnou 
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alternativou klasických sanačních procesů. Elektro-Fentonova oxidace náleží do skupiny procesů 

zvaných EAOPs (vyspělé elektrooxidační procesy). Polutanty jsou oxidovány hydroxylovým 

radikálem 
·
OH na látky jednodušší nebo až na vodu a oxid uhličitý. Výhodou tohoto oxidačního 

činidla je vysoká účinnost a schopnost oxidovat široké spektrum kontaminantů. Zdrojem 

hydroxylového radikálu je v tomto případě peroxid vodíku, který je možno do odpadní vody dávkovat 

nebo jej katodicky generovat v elektrolyzéru (tzv. kontinuální elektrogenerace peroxidu vodíku na 

katodě). Katoda může být sycena O2 nebo vzduchem. Jako katalyzátor se používají ionty železa. Vznik 

oxidačního činidla 
•
OH prostřednictvím Fentonovy reakce popisuje rovnice 1 (Vystrčilová, Dušek, 

Chýlková, 2012): 

OHOHFeHOHFe 2

3

22

2
       (1) 

 

Metodika 

Byl použit míchaný jednokomorový, temperovaný (termostat Julabo 5) válcový elektrolyzér 

v dvouelektrodovém zapojení (anoda a katoda Pt o S = 1 cm
2
) o průměru 65 mm z organického skla, 

opatřený víkem s otvory pro elektrody, přívod vzduchu pod hladinu elektrolytu a odběr vzorků. Objem 

reakčního roztoku byl vždy 250 ml. Měření probíhalo za galvanostatických podmínek, jako podpůrný 

elektrolyt byl využit 0,1 mol/l Na2SO4. Pro úpravu pH elektrolytu byla použita 0,1 mol/l H2SO4 

a NaOH. Elektrolýza probíhala při 25 ºC. 

 

 
 

Obr. 1: Nákres konvenčního dvouelektrodového zapojení 

 

Elektrooxidace toluenu Fentonovým činidlem v destilované vodě 

Elektro-Fentonova oxidace toluenu v destilované vodě byla testována na roztoku toluenu 

o koncentraci 1,882·10
-4

 mol/l, do něhož byly přidány Fe
2+

 ionty prostřednictvím FeSO4. 7 H2O, plnící 

funkci katalyzátoru. Jejich koncentrace byla 2,5·10
-4

 mol/l. Jako poslední bylo bezprostředně před 

měřením dávkováno oxidovadlo – peroxid vodíku, jehož koncentrace v kyvetě byla 3,43·10
-3

 mol/l. 

Molární poměr toluen: katalyzátor: oxidovadlo byl cca 1:1,33:18,22. Celkový proud I byl 250 mA. 

Byla sledována rychlost úbytku toluenu v závislosti na pH prostředí v rozmezí 2,2 – 8,6. Z kinetických 

dat byl sestaven pH profil elektro-Fentonovy oxidace toluenu. Aktuální koncentrace nezoxidovaného 

toluenu byla stanovena pomocí plynové chromatografie (GC chromatograf Shimadzu GC 17A, 

kapilární 30 m kolona DB-WAX o vnitřním průměru 0,32 mm s tloušťkou filmu stacionární fáze 

0,15 μm, teplota nástřiku 250 °C, teplota FID detektoru 300 °C, teplota kolony 50 °C, nosný plyn 

dusík o tlaku 70 kPa, RNG: 1, Rt= 2,6 min toluen). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: pH profil elektro-Fentonovy oxidace toluenu v destilované vodě 

 

Tab. 1: Účinnost elektro-Fentonovy oxidace toluenu v závislosti na pH prostředí a době oxidace, 

stanovená jako pokles koncentrace toluenu dle GC v čase odběru při počáteční koncentraci toluenu 

co = 1,88 10
-4

 mol/l 

 

pH 
todběru 

(min) 
ct (g/m

3
) ct (mol/l) 

Efektivita odstranění 

toluenu (%) 

3,43 60 100<
* 

neprokázán >94,5 

5,23 1200 2,17 2,355E-05 88,22 

8,30 1440 16,74 1,817E-04 9,15 

 

Čištění procesní odpadní vody obsahující nemrznoucí kapalinu do automobilových ostřikovačů 

Celkový proud I byl nastaven na 100 mA, v elektrolyzéru bylo po ustálení podmínek pH = 2 ± 0,25. 

Byly použity Pt elektrody. Po 2 h provozu elektrolyzéru byl přidán roztokem Fe2SO4, aby jeho 

počáteční molární koncentrace byla 2,93 10
-4

 mol/l. Po 24 h oxidace byla pomocí kyvetových testů 

LCK 514 (dodavatel Hach-Lange) změřena výsledná hodnota CHSK, k čemuž byl použit fotometr 

Hach-Lange DR 2800 a mineralizační termostat DRB 200. Elektrolyzér byl naplněn 250 ml modelové 

odpadní vody s obsahem 9,1 hm. % nemrznoucí kapaliny do automobilových ostřikovačů, ředěnou 

destilovanou vodou v poměru 1:10 obsahující 3 hm. % ethanolu (CAS 64-17-5), 0,2 hm. % ethan-1,2-

diolu (CAS 107-21-1), 0,25 hm. % propan-2-olu (CAS 67-63-0), 0,1 hm. % butanolu (CAS 78-93-3) 

a 0,1 hm. % acetaldehydu (CAS 75-07-0). Počáteční hodnota CHSK byla 75 031 mg O2/l. Doba 

oxidace byla prodloužena na 7 dní. 

 

Tab. 2: Změna CHSK a účinnost oxidace vody s obsahem 9,1 % nemrznoucí kapaliny do 

automobilových ostřikovačů v závislosti na čase 

 

Čas (dny) 1 2 3 4 5 6 7 

CHSK (mg O2/l) 75 031 39920 18938 14447 10815 5896 1112 

Účinnost (%) - 46,8 74,8 80,7 85,6 92,1 98,5 



 
 

Graf 2: Závislost koncentrace CHSK na čase v průběhu elektro-Fentonovy oxidace vody s obsahem 

9,1 % nemrznoucí kapaliny při pH = 2, cFe2+= 2,93 10
-4

 mol/l, I= 100 mA v prostředí 0,1 mol/l roztoku 

Na2SO4 

 

Čištění procesní odpadní vody z opravárenských provozů, obsahující oplachový odmašťovací 

přípravek ARVA 

Elektrolyzér byl naplněn 250 ml modelové odpadní vody obsahující emulgační, oplachový 

odmašťovací přípravek „ARVA oplachová“ na silně znečištěné povrchy a k odstranění mastných 

nečistot a olejů z různých částí automobilů, nářadí, podlah dílen, garáží apod. Tento přípravek byl 

ředěný destilovanou vodou v poměru 1:1000. Destilovaná voda obsahovala 0,05 hm. % hydrogenačně 

odsířeného středního ropného destilátu (CAS 64742-80-9), 0,03 hm. % hydrogenačně dorafinovaného 

destilátu (CAS 64742-46-7), 0,01 hm. % směsi solventní nafty (CAS 64742-94-5 a CAS 64742-95-6), 

0,01 hm. % polyoxyethylen iso-tridecyl etheru (CAS 9043-30-5) a dále méně nežli 0,002 hm. % 

cyklohexanonu (CAS 108-94-1), 1,3,5-trimethylbenzenu (CAS 108-7-8), 1,2,4-trimetthylbenzenu 

(CAS 95-63-6), naftalenu (CAS 91-20-3), směsi xylenů (CAS 1330-20-7) a ethylbenzenu (CAS 100-

41-4). Počáteční hodnota CHSK byla 3 159 mg O2/l. Doba oxidace byla 36 h. 

 

Tab. 3: Změna CHSK a účinnost oxidace vody obsahující přípravek ARVA v závislosti na čase 

 

Čas (hodiny) 0 6 12 18 24 30 36 

CHSK (mg O2/l) 3159 1864 983 761 632 368 163 

Účinnost (%) - 41,0 68,9 75,9 80,0 88,4 94,8 

 

 
Graf 3: Závislost koncentrace CHSK na čase v průběhu elektro- Fentonovy oxidace vody s obsahem 

0,1 hm. % přípravku ARVA při pH = 2, cFe2+= 2,93 10
-4

 mol/l, I= 100 mA v prostředí 0,1 mol/l 

roztoku Na2SO4 
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Diskuse 

Při přípravě modelové vody obsahující 100 mg/l toluenu je zapotřebí zásobní roztok připravovat 

alespoň 2 dny předem, aby bylo zajištěno dokonalé rozpuštění toluenu a vznik pravého roztoku. 

Vzhledem k tenzi par toluenu 4,8 kPa při 25 
o
C je nutno roztok během přípravy, přechovávání 

a používání dobře uzavřít. 

 

Kinetické měření úbytku toluenu komplikovala skutečnost, že během oxidace probíhaly následné 

a boční reakce. Hydroxylový radikál napadá nejprve CH3 skupinu toluenu, která se postupně oxiduje 

na –CH2OH, -CHO a –COOH, aby následně došlo k ataku OH
·
 přímo na aromatickém jádře substrátu. 

V oblasti pH cca 2 - 4 je patrný pokles reakční rychlosti oxidace se vzrůstající hodnotou pH, 

charakterizovaný hodnotou směrnice -1. Rychlost určujícím krokem je zde tvorba hydroxylového 

radikálu OH
·
, neboť hodnota rychlostní konstanty druhého řádu charakterizující rychlost ataku OH

·
 na 

toluen má hodnotu 7,8 10
9
 l mol

-1
s

-1
. 

 

V méně kyselém prostředí, kdy pH > 4, rapidně klesá jak rychlost, tak i účinnost oxidace. Tato oblast 

pH profilu je charakterizovaná postupnou změnou směrnice z hodnoty -1 na 0. Současně se 

v závislosti na koncentraci Fe
2+

 iontů a redox potenciálu vody začíná při pH 3,9 - 6,2 vylučovat 

Fe(OH)3, čímž klesá koncentrace katalyzátoru Fe
2+

 a dochází k rozkladu peroxidu vodíku na vodu 

a kyslík. Lze tedy říci, že dochází ke změně oxidačního činidla a hydroxylový radikál OH
·
, s hodnotou 

standardního oxidačně-redukčního potenciálu E
o
 při teplotě 25 

o
C 2,8 V,  je nahrazen kyslíkem 

pocházejícím z rozkládajícího se peroxidu vodíku, jehož oxidačně-redukční potenciál E
o
 je v kyselém 

prostředí 1,22 a alkalickém dokonce jen 0,68 V. To vysvětluje další pokles reakční rychlosti vyjádřený 

hodnotou kpoz= 1,4 10
-5

 s
-1

, respektive poločasem reakce t1/2 > 800 min. Nejvyšší efektivnosti elektro-

Fentonovy oxidace toluenu bylo dosaženo při pH prostředí 3,43 po 60 min procesu. Výsledky měření 

shrnuje tab. 1. 

 

Modelové odpadní vody obsahující nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů a odmašťovací přípravek na 

ropné bázi ARVA jsou pestrou směsí chemických sloučenin, které se oxidují různou rychlostí 

a s různou efektivitou. Z tohoto důvodu byla pro sledování průběhu oxidace vybrána časová změna 

CHSKCr. 

 

Při čištění procesní odpadní vody, která obsahovala 9,1 hm. % nemrznoucí kapaliny do 

automobilových ostřikovačů byl pozorován pokles parametru CHSK v čase (viz graf 2). Bylo 

dosaženo 98,5% účinnosti procesu dekontaminace. Výsledky experimentů jsou uvedeny v tab. 2. 

Čištění procesní odpadní vody z opravárenských provozů obsahující oplachový odmašťovací 

přípravek ARVA prokázalo až 95% účinnost elektrooxidace po 36 hod. Souhrn výsledků uvádí tab. 3. 

Změnu parametru CHSK v průběhu času znázorňuje graf 3.  

 

Závěr 

V rámci přípravy laboratorních úloh byla vypracována jednoduchá kinetická studie elektrooxidace tří 

modelových odpadních vod obsahujících toluen, nemrznoucí směs do ostřikovačů a odmašťovací 

přípravek ARVA. Proces je založen na nepřímé elektrooxidaci využívající elektro-Fentonovu reakci 

v kyselém prostředí. Ve všech případech bylo v oblasti pH 2 – 3,5 dosaženo odstranění modelových 

polutantů více než z 94,5 %, přičemž počáteční hodnoty CHSK byly 300 mg/l pro toluen, 75031 mg/l 

pro nemrznoucí kapalinu a 3159 mg/l pro odmašťovací přípravek ARVA. Čas potřebný k oxidaci se 

pohyboval od 1 h u toluenu až po 7 dní v případě alkoholové nemrznoucí kapaliny pro automobilové 

ostřikovače. Měření budou dále rozšiřována a časově optimalizována pro návrh laboratorních úloh. 
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