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Teoretická část práce: 

 

Použití ozonu, UV záření, případně jeho kombinace s některými činidly (H2O2 aj.) má 

své významné místo v čištění odpadních vod, zvláště při odstraňování látek způsobujících 

zápach, nežádoucí zabarvení atd. Jedná se převážně o takové odpadní vody, které není možné 

čistit biologicky, ať už z důvodu přítomnosti látek obtížně podléhajících biologické degradaci 

tak z důvodu toxicity těchto kontaminantů.  

 

UV záření 

 

Podstata využití UV záření k degradaci organických polutantů je založena na jevu, při 

kterém UV záření v určité oblasti vlnových délek (převážně tzv. oblast C, rozmezí 180 – 280 

nm) vyvolá rozklad některých chemických látek nacházejících se ve vodě. Svou reaktivitou 

způsobí destrukci určitých chemických vazeb v molekulách a tím vzniknou nízkomolekulární 

sloučeniny, které lze biologicky snadněji odbourávat. UV záření těchto vlnových délek též 

působí na živé buňky a tato metoda je proto využívána k desinfekci.  

 

Ozonizace 

 

Ozon je plyn poměrně nestálý, typického zápachu a pro lidský organismus škodlivý.   

Vykazuje silné oxidační vlastnosti, neboť se jeho tříatomová molekula snadno rozkládá za 

vzniku kyslíku. Ozon reaguje s mnoha látkami obsahujícími vícenásobné vazby (např. C = C, 

C = N, N = N atd.), pomaleji pak reaguje s funkčními skupinami obsahujícími jednoduché 

vazby. Na reakční rychlost má vliv také teplota. S rostoucí teplotou roste reakční rychlost 

oxidační reakce, dochází však současně ke snížení rozpustnosti ozonu ve vodě. Je proto 

potřeba nalézt takové optimální pracovní podmínky, které nejlépe odpovídají požadavkům 

daného procesu.  

Vzhledem k nestabilitě ozonu není k místu spotřeby dopravován, ale je vyráběn na místě 

v generátorech ze vzduchu pomocí tzv. tichého elektrického výboje. Tuto metodu využívají 

všechny průmyslové generátory ozonu a princip spočívá v tom, že mezi dvě souose umístěné 

elektrody je přiváděno vysoké napětí. Elektrody jsou vzájemně od sebe oddělené dielektrikem 

a dvěma vybíjecími komorami, kterými proudí vzduch. Některé molekuly kyslíku v 

přiváděném plynu se v elektrickém poli rozpadají a okamžitě se připojují k volným 
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molekulám kyslíku a tvoří ozon. Vzniklá směs vzduchu a ozonu je přiváděna do proudu 

čištěné vody a dokonale s ní promísena. Technologický účinek ozonizace spočívá v rozkladu 

řady látek oxidační cestou, což se projevuje v mnoha směrech (snížení zabarvení vody, 

odstranění event. zápachu a u pitných vod odstranění chuťových závad, rozklad huminových 

látek, rozklad toxických kontaminantů jako např. dusitanů, fenolů a kyanidů atd.). Vedle 

popsaného působení dochází při ozonizaci k dokonalé desinfekci vody bez vzniku jakýchkoli 

vedlejších produktů. Poměrně významnou nevýhodou ozonizace, bránící ještě širšímu využití, 

jsou relativně vysoké náklady. Ty jsou spojeny hlavně s vysokou spotřebou elektrické energie 

k výrobě ozonu. Také z tohoto důvody se setkáváme s využitím ozonizace daleko častěji 

v souvislosti s dezinfekcí pitné vody, nežli s ozonizací vod odpadních. 

 

Indigokarmín (C16H8N2Na2O8S2) je organická látka komerčně využívána nejčastěji pro 

barvení potravin a léčiv. Její molární hmotnost je Mr = 466,36 a maximum dlouhovlnné 

absorbance λ = 610 nm. Strukturní vzorek indigokarmínu je uveden na obrázku 1.  
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Obrázek 1 Strukturní vzorek indigokarmínu 

 

 

Úkol: 

 

Stanovte úbytek koncentrace indigokarmínu v modelové odpadní vodě ozonizací, 

působením UV záření a jejich kombinací s přídavkem peroxidu vodíku. Účinnost použitých 

postupů porovnejte. 

 

 

Pracovní postup:  

 

Upozornění: 

 

Jakékoli zapínání nebo vypínání laboratorních aparatur (aparatury s UV jednotkou a 

ozonizátoru) provádějte pouze za přítomnosti a se souhlasem vyučujícího. 

Reálné laboratorní aparatury pro ozonizaci a UV degradaci jsou znázorněny na obrázku 4 

a 5. 
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Odstraňování organického kontaminantu z vody působením UV záření 

 

Zásobní nádrž aparatury s UV jednotkou naplňte vodou přibližně do ¾ jejího objemu. Na 

analytických vahách navažte stanovené množství organického kontaminantu (přesnou 

navážku indigokarmínu určí vyučující) a převeďte jej do vody v zásobní nádrži laboratorního 

zařízení s UV lampou. Po zakrytí víka zásobní nádrže uveďte do chodu čerpadlo (přepnutím 

vypínače do polohy (I), vypínač je umístěn na čerpadle) a nastavte průtok vody na 2 l/min. 

Vyčkejte 5 minut, během kterých se indigokarmín činností čerpadla ve vodě dokonale 

rozptýlí. Odeberte ze zásobní nádrže pomocí odběrové pipety přibližně 5 ml vzorku a 

spektrofotometricky stanovte koncentraci indigokarmínu (změřte při vlnové délce 

absorpčního maxima λ = 610 nm). Tu pak berte jako výchozí hodnotu pro další výpočty (čas t 

= 0 min.). Následně uveďte do chodu UV lampu přepnutím vypínače do polohy (I) a začněte 

měřit čas. V pravidelných 10-ti minutových intervalech odebírejte ze zásobní nádrže pomocí 

odběrové pipety vždy přibližně 5 ml vzorku. U všech odebraných vzorků změřte absorbanci a 

z ní pomocí rovnice kalibrační přímky (viz obrázek 2) vypočtěte příslušnou koncentraci 

kontaminantu. Hodnoty zaznamenávejte do tabulky (viz tabulka 1). V čase t = 60 minut po 

odebrání vzorku přidejte do zásobní nádrže s čištěnou vodou 10 ml peroxidu vodíku (30%) a 

pokračujte v pravidelných odběrech vzorků v 10-ti minutových intervalech. Přídavek 

peroxidu vodíku by se měl projevit zvýšením rychlosti odbourávání organického 

kontaminantu, patrný by měl být také v grafické závislosti koncentrace barviva v čištěné 

vodě  na čase odstraňování působením UV záření (viz obrázek 3). Experiment ukončete 

v čase t = 120 min. Jako výsledek uveďte stupeň destrukce původního kontaminantu za 

daných provozních podmínek, resp. účinnost práce UV jednotky. 

 

 

Odstraňování organického kontaminantu z vody ozonizací 

 

Zásobní nádrž ozonizátoru naplňte vodou přibližně do ¾ jejího objemu. Na analytických 

vahách navažte stanovené množství organického kontaminantu (přesnou navážku 

indigokarmínu určí vyučující) a převeďte jej do vody v zásobní nádrži ozonizátoru. Víko 

zásobní nádrže zašroubujte, stejně tak nezapomínejte zásobní nádrž zakrýt po každém odběru 

vzorku v průběhu laboratorní úlohy.  

Uveďte ozonizátor do chodu otočením hlavního vypínače do polohy (I) a zapněte čerpadlo 

otočením vypínače s nápisem „čerpadlo“ do polohy (I). Ventily na přívodním potrubí do 

reaktoru nastavte dokonalý režim směšování (proudy vody v reaktoru by přibližně v jeho 

polovině měly vytvořit „disk“, čímž dojde k lepšímu styku kapalné a plynné fáze během 

ozonizace).  Vyčkejte 5 minut, během kterých se indigokarmín činností čerpadla ve vodě 

dokonale rozptýlí, a odeberte ze zásobní nádrže pomocí odběrové pipety přibližně 5 ml 

vzorku. Koncentraci v tomto vzorku berte jako počáteční (čas t = 0 min.). Následně uveďte do 

chodu generátor ozonu otočením vypínače s nápisem „ozon“ do polohy (I). Vyčkejte, až se 

rozsvítí kontrolka s nápisem „ozon“ (cca po 3 minutách od zapnutí vypínače), která 

signalizuje počátek produkce ozonu. Od tohoto okamžiku začněte měřit čas a v pravidelných 

10-ti minutových intervalech odebírejte ze zásobní nádrže pomocí odběrové pipety vždy 

přibližně 5 ml vzorku. U všech odebraných vzorků změřte při vlnové délce absorpčního 
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maxima indigokarmínu absorbanci a z ní pomocí rovnice kalibrační přímky vypočtěte 

příslušnou koncentraci kontaminantu. Hodnoty zaznamenávejte do tabulky (dle vzoru tabulky 

1). V čase t = 60 minut po odebrání vzorku přidejte do zásobní nádrže s čištěnou vodou 10 ml 

peroxidu vodíku (30%) a pokračujte v pravidelných odběrech vzorků v 10-ti minutových 

intervalech. Experiment ukončete v čase, který určí vyučující (obvykle v čase t = 120 min.).  

Sestrojte graf závislosti koncentrace barviva v čištěné vodě  na čase ozonizace (viz 

obrázek 3). Dále vypočtěte procentuální úbytek organického kontaminantu působením 

ozonizace. 

  

 

 

 
Obrázek 2 Graf kalibrační přímky pro indigokarmín při maximu dlouhovlnné absorbance λ = 

610 nm 

 

 

 

Tabulka 1 Výsledky naměřených a vypočtených hodnot laboratorního cvičení 
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Obrázek 3 Znázornění závislosti koncentrace kontaminantu na době působení UV záření 

(ozonizace)  
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Obrázek 4 Laboratorní ozonizační zařízení pro odstraňování organických kontaminantů z 

vody 
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Obrázek 5 Laboratorní zařízení s UV lampou pro odstraňování organických kontaminantů z 

vody 

 


