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Anotace 

Cílem této práce bylo zhodnocení účinku ozónu na organické znečištění 

v průmyslových odpadních vodách. Teoretická část obsahuje popis moţného 

organického znečištění, teorii ozonizace organických látek a rozkladu ozónu 

ve vodě a moţnost zapojení ozonizace do procesu čištění odpadních 

průmyslových vod. Praktická část obsahuje popis experimentu pouţitého 

ke stanovení účinku ozónu při oxidaci a rozkladu organických látek ve vzorku 

odpadní vody a vyhodnocení jeho výsledků. 

Klíčová slova 

Ozón, ozonizace, průmyslové odpadní vody, čištění odpadních vod, 

organické látky, organické znečištění. 

Summary 

The aim of this study was to evaluate the effect of ozone on organic 

pollution in industrial waste water. The theoretical part contains a description 

of possible organic pollution, the theory of ozonation of organic compounds 

and decomposition of ozone in water and the possibility of involvement 

of ozonation process in industrial wastewater treatment. The practical part 

includes a description of the experiment used indicate the effect of ozone 

in the oxidation and decomposition of organic matter in waste water sample 

and evaluation of experiment results. 

Keywords 

Ozone, ozonation, industrial wastewater, wastewater treatment, organic 

compounds, organic pollution.   
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1. Úvod 

Schopnost ozónu oxidovat organické látky ve vodě je daleko vyšší neţ 

u jiných oxidačních činidel. Právě díky této vlastnosti má ozonizace vysoký 

potenciál jako metoda pro čištění organického znečištění průmyslových odpadních 

vod. 

Ozón je schopen odstranit z vody řadu látek bez tvorby produktu 

zhoršujících senzorické vlastnosti vody, látky biologický těţko rozloţitelné rozkládá 

na látky, které mohou být pomocí biologických procesů při delším působení úplně 

rozloţeny. Je schopen také rozkládat anorganické i organické toxické látky 

na méně škodlivé sloţky, které mohou být následně odstraněny například filtrací 

nebo sedimentací. 

Mechanismy chování ozónu ve vodě za přítomnosti organických látek jsou 

sloţité a mohou být ovlivněny řadou parametrů a modifikací technologických 

postupů. Většina metod ozonizace je pořád ve stádiu testování, s cílem zajistit co 

nejvyšší efektivitu při odstraňování znečištění a zároveň udrţet ekonomické 

náklady na provoz co nejniţší. 

Cílem bakalářské práce bylo zejména popsat moţnost zapojení ozonizace 

do procesu čištění odpadních vod a experimentálně zjistit závislost účinnosti 

procesu na koncentraci ozónu, reakční době a dalších parametrech.  
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2. Zařazení ozonizace do technologie čištění 

průmyslových odpadních vod 

Sloţení i vlastnosti průmyslových odpadních vod jsou značně proměnlivé.  

Jejich znečištění je ovlivněno charakterem a uspořádáním výrobních procesů 

v průmyslovém podniku. S vývojem technologie průmyslové výroby se mění 

i produkce znečištění. Některé sloţky, obsaţené v odpadní vodě se přestanou 

vyskytovat, jiné se objeví. Významné je rovněţ kolísání koncentrace i mnoţství 

odpadních vod v krátkých časových intervalech. Těmto faktorům se proto musí 

čistírny odpadních vod přizpůsobit. Jejich provedení musí umoţňovat jejich 

rozšíření nebo doplnění o nové technologické procesy. 

Návrh technologie čištění průmyslových odpadních vod musí vycházet 

z podrobné analýzy vodního hospodářství podniku, z posouzení jednotlivých 

technologických procesů a způsobů, jak se v nich pouţívá voda. Cílem této 

analýzy je hledání moţností jak sníţit produkci znečištění, omezit potřebu vody 

nebo zařadit přímo do výrobního procesu vhodné metody předčištění, které by 

dovolily recyklovat zachycené sloţky zpět do výrobního procesu nebo recirkulovat 

předčištěnou vodu. Tím se dá dosáhnout omezení produkce znečištění a sníţí se 

objem průmyslových odpadních vod a sniţují se investiční i provozní náklady. 

Dnes se sledují v průmyslových odpadních vodách hlavně ty ukazatele, 

které podléhají úplatám za vypouštěné znečištění do povrchových vod. Patří mezi 

ně zejména: [1] 

- Organické látky 

- Nerozpuštěné látky 

- Ropné látky 

- Rozpuštěné anorganické soli 

- Zjevná neutralizační kapacita 

- Těţké kovy 

- Adsorbovatelné organické halogeny (AOX) 
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2.1. Složky průmyslových odpadních vod 

Z průmyslových závodů a výroben jsou vypouštěny průmyslové odpadní 

vody, které obsahují: [1] 

- Odpadní vody od zaměstnanců závodu, včetně odpadních vod 

ze závodních kuchyní, jídelen a podobných zařízení. Jsou to v podstatě 

vody splaškové. 

- Odpadní vody sráţkové, odváděné z areálu závodu. Tyto jsou zpravidla na 

rozdíl od ostatních sráţkových vod, odváděných veřejnou kanalizací, 

zpoplatněné a tedy měřené. Kvalita těchto vod je dána stupněm znečištění 

povrchu areálu závodu a charakterem sráţky. 

- Odpadní vody chladící. Tvoří často významný podíl z celkového objemu 

odpadní vody vypouštěné z průmyslového závodu. Jsou jen málo 

znečištěné, a proto je snaha o jejich opětovné pouţití v závodě. 

- Odpadní vody technologické, vznikající přímo v technologickém procesu. 

V mnoha případech tvoří látky v nich obsaţené svým mnoţstvím 

a charakterem nejvýznamnější sloţku celkového znečištění. Lze k nim 

přiřadit i odpadní vody z úpravy napájecích vod a dopravní vody, pouţívané 

k transportu surovin, materiálu a odpadů. 

2.2. Látky obsažené v průmyslových odpadních vodách 

Sloţení průmyslových vod je značně rozmanité. Tento fakt je dán 

různorodostí průmyslové výroby. Průmyslové odpadní vody obsahují látky, 

obsaţené také ve vodách splaškových, často jsou však přítomny ve výrazně 

odlišných koncentracích. Vedle nich však bývají přítomny látky, které byly 

připraveny synteticky a v nekontaminované přírodě se nevyskytují. [1] 

2.2.1. Látky organické 

Průmyslové odpadní vody mohou obsahovat přírodní organické látky, jako 

jsou sacharidy, lipidy nebo proteiny. Tyto látky jsou vesměs biologicky do značné 

míry rozloţitelné. Proto se jejich sumární koncentrace vyjadřuje jako biochemická 

spotřeba kyslíku BSK5. Koncentrace organických látek je při tom vyjádřena jako 
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mnoţství kyslíku, který je spotřebován za definovaných podmínek v objemové 

jednotce vody biochemickými procesy, jimiţ je organická hmota 

za aerobních podmínek rozloţena. Takové vyjádření má význam v tom, ţe 

odpovídá úbytku rozpuštěného kyslíku ve vodním recipientu, do něhoţ je odpadní 

voda vypuštěna, popřípadě spotřebě kyslíku při biologickém čištění odpadní vody.  

Úbytek kyslíku je výsledkem mikrobiálního rozkladu a je jedním z nejzávaţnějších 

negativních vlivů odpadní vody na vodní recipient. Dalším vyjádřením mnoţství 

odpadních látek je tak zvaný populační ekvivalent. Při tomto vyjádření odpovídá 

jeden ekvivalentní obyvatel (EO) znečištění dle BSK5 60g za den, coţ je průměrná 

produkce od jednoho skutečného obyvatele. [1] 

Jiným vyjádřením obsahu organických látek v odpadních vodách je 

chemická spotřeba kyslíku CHSK. Je odvozena z mnoţství oxidující sloučeniny, 

která je za definovaných podmínek rozloţena redukcí organickými látkami. Úbytek 

oxidující sloučeniny je vyjádřen redoxním ekvivalentem kyslíku. K oxidaci 

organických látek mohou být pouţity dvě činidla, KMnO4 nebo K2Cr2O7, proto se 

rozlišuje CHSKMn a CHSKCr. Při analýze organických látek se pouţívá především 

CHSKCr, která se blíţí teoretické spotřebě kyslíku, vyjadřující úplnou oxidaci 

organické sloučeniny na CO2 a H2O. 

Při stanovení CHSK je třeba brát ohled na moţnou přítomnost organických látek, 

které se za podmínek stanovení CHSK oxidují a zkreslují tak její hodnotu jako 

míru obsahu látek organických. [1] 

Z poměru těchto ukazatelů, CHSKCr : BSK5, můţeme určit, jaká část 

organického znečištění je biologicky rozloţitelná. Vysoký poměr znamená buď 

přítomnost toxických látek inhibujících bakteriální činnost, nebo velký podíl 

biologicky nerozloţitelných látek, případně obojí. Nízký poměr svědčí o vhodnosti 

biologického čištění odpadní vody. [1] 

Jednotlivé organické látky jsou v odpadních vodách sledovány zcela 

vyjímečně. Obvyklejší je stanovení skupiny látek určitého chemického sloţení 

nebo vlastností, majících význam z hlediska hygienického, toxikologického nebo 

obecně ekologického. K takovým patří extrahovatelné látky (EL), vyznačující se 

malou rozpustností ve vodě, ale dobrou rozpustností v organických 
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rozpouštědlech. Extrahovatelné látky se rozdělují do dvou skupin: na látky polární 

(PEL) a nepolární (NEL). Při analytickém stanovení se extrakt, obsahující veškeré 

extrahovatelné látky, rozdělí adsorpcí na polárním sorbentu, který adsorbuje 

pouze PEL, kdeţto NEL zůstávají v roztoku organického rozpouštědla.[1] 

K polárním extrahovatelným látkám, které jsou vesměs přírodního původu, 

patří především lipidy, coţ jsou estery mastných kyselin a z nich mají největší 

význam tuky – estery mastných kyselin s glycerolem. Zvýšené koncentrace PEL 

se nacházejí v některých průmyslových odpadních vodách (masný průmysl, 

mlékárny), z nichţ musí být při společném čištění v městské čistírně odpadních 

vod částečně eliminovány. V biologické ČOV jsou PEL prakticky úplně 

odstraněny.[1] 

Z ekologického hlediska mají podstatně větší význam nepolární 

extrahovatelné látky, dříve nazývané také jako látky ropné nebo minerální oleje, 

protoţe v ropě a jejích produktech tvoří převaţující sloţku. Po stránce chemické 

jsou to alifatické a aromatické uhlovodíky, z nichţ mnohé jsou biologicky jen těţko 

rozloţitelné. Jejich zvýšené koncentrace se nacházejí v odpadních vodách 

z výroby, skladování a distribuce ropných látek, strojírenského průmyslu, zejména 

při mechanickém opracování kovů, dále z lakoven, opraven motorových a 

kolejových vozidel a jiných. V biologické ČOV  můţou byt NEL odstraněny, jde 

však spíše o adsorpci na biologický kal, neţ o biologický rozklad. [1] 

Jako jediní reprezentanti z mnoţství aromatických uhlovodíků, které jsou 

z ekologického hlediska závaţnější neţ alifatické uhlovodíky, jsou pro kontrolu 

kvality povrchových vod vybrány dva: benzen a benzo(a)pyren. Benzo(a)pyren 

patří k polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAU), které mají vzhledem 

ke karcinogenním účinkům mimořádný hygienický význam, a proto jsou přísně 

limitovány. Tyto látky se nacházejí v poměrně vysokých koncentracích 

v odpadních vodách z tepelného zpracování uhlí a ve výše vroucích podílech ropy.  
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Znečišťující látka Vodárenské toky Ostatní toky 

Benzen [ng.l-1] 0,01 0,05 

Benzo(a)pyren [ng.l-1] 10 50 

Tab. 1: Limity koncentrací benzenu a benzo(a)pyrenu v tocích 

Další významnou skupinou látek jsou látky povrchově aktivní (PAL), coţ 

jsou sloučeniny, které přidány i v malém mnoţství do vody, způsobují výrazný 

pokles povrchového napětí. Jsou buď přirozeného původu (mýdla), nebo umělé 

(tenzidy). Ve své molekule mají vodu odpuzující část (hydrofobní), tvořenou 

zpravidla alifatickým řetězcem a část vodu přitahující (hydrofilní), tvořenou 

disociovanou nebo polarizovanou částí molekuly. Podle charakteru hydrofilní části 

molekuly se tenzidy dělí na aniontové, neiontové a kationtové. [1] 

Kationtové tenzidy jsou sloučeniny na bázi kvartérního dusíku a jsou 

toxické. Pouţívají se na dezinfekci. Aniontové a neiontové jsou součástí pracích 

prostředků a proto je běţně nacházíme ve splaškových odpadních vodách. 

Z průmyslových vod je můţeme najít v odpadních vodách 

z velkoprádelen, textilního průmyslu nebo mycích stanic vozidel. Důleţitou jejich 

vlastností je biologická rozloţitelnost. [1] 

Neméně významnou skupinou organických látek jsou fenoly. Jde 

o sloučeniny aromatického charakteru, na jejichţ jádře je substituován vodík 

hydroxylovou skupinou -OH. Fenoly se dělí na jednoduché, odvozené od benzenu 

a naftalenu a na polyfenoly s více aromatickými jádry. K polyfenolům patří 

rostlinné třísloviny, ligniny a huminové látky, tvořící zejména makromolekulární 

sloučeniny. Z jednoduchých fenolů, které bývají výraznou sloţkou odpadních vod, 

mají pro své toxické působení největší význam fenoly jednosytné (s jedinou -OH 

skupinou na aromatickém jádře). Zvýšená koncentrace fenolů se můţe objevit 

zejména v odpadních vodách ze zpracování uhlí nebo ropných rafinérií. [1] 

Koncentrace fenolů musí být limitována proto, ţe tyto látky mohou být 

zdrojem produkce chlorfenolů, vznikajících z nich při působení chlóru, pouţitého 

například při dezinfekci. Nepříznivé senzorické vlastnosti chlorfenolů se projevují 

pří niţších koncentracích neţ u fenolů, navíc jsou to látky hygienicky vysoce 



Petr Proske: Účinek ozónu na organické látky v průmyslových odpadních vodách 

2009/2010 7 
 

závadné, mnohé s karcinogenními účinky. Ještě vyšší hygienickou závadnost mají 

polychlorované bifenyly (PCB), pouţívané dříve pro výborné dielektrické vlastnosti 

jako náplně do kondenzátorů, dále jako hydraulické kapaliny, teplonosná média 

a přísady do barviv. 

Znečišťující látka vodárenské toky ostatní toky 

chlorbenzen [µg.l-1] 3,0 10,0 

dichlorbenzeny [µg.l-1] 0,3 1,0 

PCB [ng.l-1] Pod mezí stanovitelnosti 25 

Tab. 2: Limitní koncentrace derivátů fenolu 

Do velké skupiny chlorovaných látek můţeme zařadit také některé pesticidy 

(HCH aj.) a další nízkomolekulární chlorované uhlovodíky, pouţívané 

jako rozpouštědla. Obecně patří chlorované látky, případně halogenové 

sloučeniny, k ekologicky nebezpečným látkám, vyznačujícím se velkou 

stabilitou.[1] 

2.3. Technologický proces čištění průmyslových 

odpadních vod 

Pro čištění průmyslových odpadních vod se v souladu s jejich rozmanitostí 

pouţívají různé způsoby, jejichţ vhodnost je závislá na látce, kterou je třeba 

odstranit i na celkovém sloţení vody a v neposlední řadě i na ekonomii provozu. 

Některé postupy jsou shodné nebo podobné s čištěním splaškových odpadních 

vod, některé jsou odlišné. 

Suspendované částice velikosti nad 40 µm lze separovat z vodní disperze 

sedimentací, pokud je jejich hustota dostatečně velká. Účinnost usazování 

můţeme zvýšit pouţitím hydrocyklónu nebo odstředivky. Realizace procesu 

v usazovacích nádrţích je podobná jako u čištění splaškových odpadních vod, 

separovaná suspenze můţe však mít zcela odlišné vlastnosti a z toho vyplývají 

i rozdílné provozní parametry. U průmyslových odpadních vod se také uplatňuje 

zvláštní typ usazovacích nádrţí se zvýšenou účinností – lamelové nádrţe. 

Pro oddělení částic s hustotou menší neţ je hustota vody lze pouţít síly vztlaku 
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převaţující oproti síle gravitační. Zvýšení účinnost tohoto procesu lze dosáhnout 

flotací, při níţ je vytvořen trojfázový systém, ve kterém jsou částice obaleny 

mikrobublinami plynu, obvykle vzduchovými. [1] 

Další metodou odstraňování látek z vody je filtrace. Jedná se o zachycování 

látek na filtrační přepáţce, která můţe mít různou velikost štěrbin nebo pórů. 

Nejmenší částice lze odstranit mikrofiltrací. 

Oba tyto procesy lze zintenzivnit agregací menších částic na větší. Toho lze 

docílit koagulací, metodou přídavku látek nazvaných koagulanty. Tyto látky 

destabilizují disperzní systém, obvykle tvorbou koloidní disperze a poté suspenze 

koagulantu, příp. produktu jeho hydrolytické reakce s vodou, které 

elektrostatickými a van der Waalsovými silami váţí na sebe koloidní částice 

vodního prostředí. 

Pro čištění průmyslových vod lze v mnoha případech pouţít metody 

biologické, dělené na aerobní a anaerobní podle podmínek, v nichţ probíhají. 

Nositelem těchto dějů je směsná mikroflóra s rozhodujícím významem bakterií, 

odlišná nejen podle zásadních, výše uvedených kritérií, na anaerobní bezkyslíkaté 

prostředí a aerobní prostředí s přítomností rozpuštěného kyslíku, ale 

i podle dalších provozních parametrů, jako je teplota a jiné. 

Podstatou procesů biologického čištění odpadních vod je především 

biochemický rozklad organických látek, respektive jejich biologicky rozloţitelné 

části. Je provázen tvorbou biologického kalu, coţ je biomasa mikroorganizmů 

s vysoce sorpčními účinky, zvláště u aerobních postupů. Proto se při biologickém 

aerobním čistění uplatňují také adsorpční procesy, jimiţ jsou odstraňovány z vody 

látky biologicky nerozloţitelné, například těţké kovy. Při biologickém čištění 

probíhají také biochemické procesy, jako je oxidace amoniaku na dusitany 

a dusičnany působením nitrifikačních bakterií v aerobních podmínkách, redukce 

sloučenin dusíku na dusík a jiné. 

Produktem čištění odpadní vody je v mnoha případech kalová 

suspenze, vznikající zejména v procesech sedimentace, flotace, čiření 

a biologického čištění. Kal představuje zpravidla odpad, který je nutno zneškodnit. 

Při tom je snahou zmenšit především jeho objemové mnoţství zahuštěním 
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a odvodněním, to je sníţením obsahu vody. Následující finální etapa jeho 

zpracování spočívá na vyuţití ke hnojení nebo skládkování s předchozím 

spálením organického podílu. Mezičlánkem při vyuţívání kalu můţe být jeho 

hygienizace. Nabízí se i některé další moţnosti zpracování kalu, například 

zapracování do stavebních materiálů. [1] 

2.4. Ozón a ozonizace 

2.4.1. Fyzikální a chemické vlastnosti ozónu 

Ozón je přírodní plyn skládající se ze tří atomů kyslíku. Vzniká cestou, která 

začíná rozštěpením dvouatomové molekuly kyslíku. K tomu můţe dojít přírodní 

cestou, například korónovým výbojem při bouřce nebo vlivem ultrafialového záření 

ze slunce, nebo technologickými postupy jako jsou vysokonapěťové elektrické 

výboje ve vzduchu nebo UV zářivky. Molekula je rozštěpena na dva atomy kyslíku, 

které jsou v této formě nestabilní. Proto se snaţí seskupit zpět 

do dvouatomových molekul. Během tohoto procesu se část atomů seskupí 

do trojatomové molekuly s volnou vazbou O3. Díky této volné vazbě ozón získává 

svou velkou oxidační schopnost. [2] 

Bod tání je u ozónu 80 K, bod varu pak 161 K. V plynném skupenství je 

ozón bezbarvý, ve větším mnoţství získává namodralou barvu. V kapalném 

skupenství je tmavě modrý aţ černý. Jiţ při malých mnoţstvích lze ozón 

zaznamenat čichem díky jeho typické vůni. Molekula ozónu je vysoce nestabilní. 

Z tohoto důvodu jej nelze efektivně skladovat, proto musí být vyráběn na místě 

pouţití. Ve vodě se rozpouští jen málo. [2] 

Ozón je vysoce toxický plyn. Pří překročení nízkých limitních koncentrací 

můţe značně poškodit lidský organismus. Ke škodlivým účinkům můţe dojít 

vdechem nebo kontaktem s kůţí, popřípadě s očima. Škodlivost ozónu se 

při inhalaci projevuje při překročení koncentrace 2 mg.m-3 za standardních 

podmínek. Následkem jsou bolesti hlavy, sucho v krku a nepříjemné dráţdění 

dýchacích cest. Při vyšších koncentracích se dostavuje nepříjemný kašel, závrať 

a moţnost udušení. Jako smrtelná dávka ozónu je povaţováno 30 minutové 
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vystavení koncentrace okolo 20 mg.m-3. Při kontaktu s kůţí se mohou objevit 

omrzliny nebo popáleniny, oči ozón dráţdí jiţ při velmi nízkých koncentracích, 

okolo 0.2 mg.m-3. [3] 

2.4.2. Ozonizace 

Ozón se v technologii vody v posledních letech pouţívá nejen vzhledem 

k jeho vynikajícím baktericidním a virucidním účinkům, ale i pro jeho vekou 

oxidační schopnost. Díky těmto vlastnostem můţeme ozón pouţít k čištění 

organického znečištění v odpadních vodách. Mimo to můţe být také pouţit na 

úpravu vody, vzduchu a jako dezinfekce při spoustě různých technologických 

procesech. Při běţné úpravě nebo čištění většinou nedochází k úplné oxidaci 

organických látek tak, aby byly mineralizovány, avšak dochází ke strukturálním 

změnám přítomných organických látek, které mohou příznivě ovlivnit čistitelnost 

odpadní vody a omezit vznik závadných chlorovaných látek. Ozón můţe s látkami 

reagovat dvěma různými způsoby, nepřímou nebo přímou cestou. Rozdíl 

mezi těmito způsoby je zejména ve vzniklých produktech oxidace. [4] 

2.4.3. Ozonizace nepřímou cestou 

Nepřímá reakční cesta ozonizace je zaloţena na vzniku radikálů, získaných 

rozkladem ozónu například pomocí iontů OH-. Vzniklé radikály reagují 

neselektivně a téměř okamţitě s velkým mnoţstvím organických látek. Celý 

mechanismus této reakce je rozdělen na 3 části: iniciaci, radikálovou řetězovou 

reakci a terminaci. Tato reakce byla navrţena ve studii dvojice autorů Staehelin 

a Hogné. [5] 

Při prvním kroku, iniciaci, dochází k reakci mezi ozónem a hydroxylovým 

aniontem za vzniku radikálů: 

𝑂3 + 𝑂𝐻−  → 𝐻𝑂2 ∙  + 𝑂2 ∙
− 

Hydroperoxylový radikál HO2• se následně vyskytuje v následující rovnováze: 

𝐻𝑂2 ∙ ↔  𝑂2 ∙
−+ 𝐻+ 
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Druhým krokem mechanismu je propagace, radikálová řetězová reakce. 

Reakcí mezi ozónem a radikálem O2•
-, vzniklým při iniciaci, dochází ke vzniku 

radikálu O3•
-, který se okamţitě rozpadá na radikál OH• podle reakce: 

𝑂2 ∙
−+ 𝑂3  →  𝑂2 +  𝑂3 ∙

− 

𝐻𝑂3 ∙ ↔  𝑂3 ∙
−+ 𝐻+ 

𝐻𝑂3 ∙ → OH ∙  + O2 

OH• radikál následně reaguje s ozónem: 

𝑂𝐻 ∙  + 𝑂3  →  𝐻𝑂4 ∙ 

𝐻𝑂4 ∙ ↔  𝑂2 +  𝐻𝑂2 ∙ 

Rozklad radikálu HO4• na kyslík a radikál HO2• umoţňuje pokračování řetězové 

reakce. 

Posledním krokem reakčního mechanismu je terminace, při které dochází 

k zastavení řetězové reakce. Některé organické a anorganické látky reagují s OH• 

radikálem za vzniku sekundárních radikálů, které neprodukují radikály HO2• a O2•
-. 

Tyto látky se chovají jako inhibitory rozkladu ozónu. Příkladem mohou být látky 

uvedeny v následujících rovnicích: 

𝑂𝐻 ∙  + 𝐶𝑂3
2− →  𝑂𝐻− +  𝐶𝑂3 ∙

− 

𝑂𝐻 ∙  + 𝐻𝐶𝑂3
−  → 𝑂𝐻− +  𝐻𝐶𝑂3 ∙ 

Alternativní cestou, jak ukončit řetězovou reakci je reakce mezi dvěma radikály:[6] 

𝐻𝑂2 ∙  + 𝐻𝑂2 ∙  →  𝐻2𝑂2 +  𝑂2 

𝐻𝑂2 ∙  + 𝑂2 ∙
− →  𝐻𝑂2

− +  𝑂2 

𝑂3 ∙
−+ 𝑂2 ∙

−  
𝐻2𝑂
    2𝑂𝐻− +  2𝑂2 

Rozklad ozónu katalyzovaný pomocí iontů OH- tedy vede k tvorbě rychle 

reagujících a téměř neselektivních radikálů OH•. Tento radikál je jediná látka, která 

má větší oxidační potenciál neţ samotný ozón. Díky této vlastnosti dokáţe 

efektivně oxidovat a tím odstraňovat organické znečištění z odpadních vod. 
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2.4.4. Nepřímá ozonizace organických látek 

Nepřímá reakční cesta ozonizace můţe být pouţita pro rozklad organických 

látek. Rozklad ozónu můţe být jejich přítomností dokonce urychlen, coţ zvyšuje 

účinnost při jejich odstraňování oproti anorganickému znečištění. 

Organické látky ve vodě ovlivňuji rozklad ozónu dvojím způsobem. Některé 

organické látky se chovají jako katalyzátory tohoto procesu, některé naopak tento 

proces inhibují. 

Rozklad ozónu je silně podporován zejména přítomností aromatických látek 

kvůli tvorbě peroxidu vodíku jako meziproduktu.[7] Reakční mechanismus 

se opět skládá ze tří kroků a jeho základem je radikálová řetězová reakce. 

Prvním krokem je iniciace, reakce ozónu a iontu OH-, která vede ke vzniku 

jednoho hydroxylového radikálu HO2
• a jednoho aniontu O2

-, který je následně 

přeměněn na radikál OH•. Tento radikál poté zahajuje další krok nazvaný 

propagace. 

Při propagaci radikál OH• napadá aromatický kruh a rozkládá jej na alkeny. 

V některých případech můţe byt aromatický kruh napaden přímo ozónem. Tyto 

alkeny poté reagují s ozónem za vzniku peroxidu vodíku H2O2, který částečně 

disociuje na ionty HO2
-, které mají daleko vyšší schopnost iniciovat řetězovou 

reakci neţ ionty OH- a výrazně urychlují rozklad ozónu ve vodě. 

Posledním krokem je terminace. Mnoho anorganických a organických látek 

reaguje s OH• radikály za vzniku látek, které se chovají jako inhibitory rozkladu 

ozónu. Při dostatečném mnoţství mohou tyto látky zastavit rozklad aromatických 

kruhů a tím zastavit řetězovou reakci. 

Nutno podotknout, ţe tato reakční cesta je zaloţena na laboratorních 

pokusech s omezeným mnoţstvím aromatických látek. Proto se můţe 

stát, ţe některé aromatické látky nebudou mít schopnost urychlovat rozklad ozónu 

touto navrţenou cestou. [7] 

Alternativou k předchozí reakci je nepřímá ozonizace nearomatických 

organických látek. Stejně jako u předchozí cesty je základem řetězová reakce 

s OH• radikály, skládající se ze tří částí. Rozdíl je v přítomných organických 
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látkách. Tento rozdíl se tedy projeví v propagaci, druhém kroku reakce. OH• 

radikály zde reagují s organickými látkami, které podporují rozklad ozónu 

(např.: kyselina mravenčí, alkoholy, huminové kyseliny), nejedná se však 

o aromatické sloučeniny, pouţité v předchozím příkladu. Produkty těchto reakcí 

jsou jednoduché organické látky, poměrně dobře odstranitelné standardními 

metodami čištění odpadních vod, popřípadě biodegradací. [5] 

Některé funkční skupiny nacházející se na pouţitých sloučeninách 

při reakci s OH• radikály tvoří organické radikály, které na sebe váţou O2 

a následně eliminují HO2
- a O2

-, potřebné pro rozklad ozónu. Poměr těchto iontů 

a iontů, které se podílí na rozkladu ozónu, je však zanedbatelný. [5] 

Obě předchozí cesty byly stanoveny experimentálně v laboratoři pomocí UV 

spektrofotometrie. Vzorky byly měřeny v kyvetách o délce 1 aţ 10 cm 

při vlnové délce 258 nm, pH ≤ 4 a teplotě 20± 1  °C. Výsledkem analytických 

stanovení je zjištění, ţe ozonizace aromatických látek probíhá rychleji neţ u látek 

bez aromatického kruhu. [7] 

2.4.5. Ozonizace přímou cestou 

Přímá oxidace organických látek pomocí ozónu je selektivní reakce 

s poměrně pomalou reakční rychlostí. Daleko rychleji s ozónem reagují určité 

aromatické sloučeniny, látky nesoucí substituenty, například fenol. Molekula ozónu 

napadá hlavně nenasycené vazby organických látek a způsobuje jejich rozdělení. 

Ve vodě je schopna reagovat se spoustou druhů organických znečištění a zlepšit 

také senzorické vlastnosti vody, ovlivněné organickými látkami. [3] 

Přímá cesta ozonizace je důleţitá hlavně u látek, u kterých nelze pouţít 

nepřímou cestu, radikálovou řetězovou reakci. Při ozonizaci odpadních vod jde 

tedy o vody, ve kterých nejsou obsaţeny látky potřebné k iniciaci řetězové reakce, 

nebo obsahují látky chovající se jako inhibitory radikálové reakce. V tomto případě 

dochází k neţádoucímu ukončení řetězové reakce.  
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Při ozonizaci většinou dochází k přímé i nepřímé cestě zároveň. Fakt, zdali 

bude převládat přímá nebo nepřímá cesta, je dán několika faktory. Jedním z nich 

je jiţ zmíněná přítomnost katalyzátorů a inhibitorů rozkladu ozónu radikálovou 

cestou. Dalším parametrem je hodnota pH. Při pH < 4 převládá přímá reakční 

cesta, při hodnotě pH > 10 převládá cesta nepřímá.  Ve specifických odpadních 

vodách můţe docházet k nepřímé cestě i při pH kolem hodnoty 2. Při navrhování 

konceptu čištění pomocí ozónu se musí počítat s oběma reakčními cestami. [3] 

2.4.6. Pokročilé oxidační procesy 

Pro zvýšení účinnosti ozonizace byly navrţený různé modifikace tohoto 

procesu.  Termín pokročilý oxidační proces definoval Glaze 

jako procesy, které zahrnují hydroxylové radikály v dostatečném mnoţství 

k efektivnímu čištění vod.[8] Jedná se tedy o metody posilující tvorbu 

hydroxylových radikálů, vyuţitých k oxidaci znečišťujících látek. 

Mezi nejpouţívanější z nich patří kombinace ozónu s UV zářením nebo peroxidem 

vodíku. 

Oxidace ozónem v kombinaci s peroxidem vodíku 

Účinnost ozonizace při odstraňování organického znečištění z vod můţe být 

značně zvýšena zařazením peroxidu vodíku do procesu. Konkrétněji s ozónem 

reaguje disociovaná forma peroxidu vodíku za vzniku radikálů: 

𝐻2𝑂2  ↔ 𝐻𝑂2
− +  𝐻+ 

𝐻𝑂2
− +  𝑂3 →  𝐻𝑂2 ∙  + 𝑂3 ∙

− 

Obr. 1: Příklad přímé ozonizace: Napadení dvojné vazby ozonem a ozonizace fenolu 
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Reakce ozónu s nedisociovanou formou peroxidu vodíku je v tomto případě 

zanedbatelná: 

𝐻2𝑂2 +  𝑂3  →  𝐻2𝑂 +  𝑂2 

Reakční mechanismus poté pokračuje řetězovou reakcí, která jiţ byla 

uvedena v kapitole ozonizace nepřímou cestou. Cílem je opět produkce silného 

oxidačního činidla, radikálu OH•, který následně oxiduje organické látky. Spojením 

uvedených rovnic dojdeme k faktu, ţe ze dvou molekul ozónu získáme reakcí 

s peroxidem vodíku dva hydroperoxylové radikály: [3] 

 𝐻2𝑂2 +  2 𝑂3  → 2 𝑂𝐻 ∙  +3 𝑂2 

Tato metoda se v řadě laboratorních pokusů projevila v malé míře selektivní 

k druhu čištěných odpadních vod. Testovány byly například odpadní vody vzniklé 

při zpracování rajčat. Tyto vody byly metodou ozonizace vyčištěny s nejvyšší 

účinností. Její hodnota se průměrně pohybovala kolem 86 % sníţení CHSK 

při hodnotě pH 6. Experiment také dokázal, ţe rozdíl mezi účinnostmi prosté 

ozonizace a ozonizace s peroxidem vodíku klesá společně s rostoucím pH vstupní 

vody. Naopak, u testovaných odpadních vod z lihovaru se tato metoda projevila 

jako ne příliš vhodná. Přítomnost peroxidu vodíku se na účinnosti ozonizace 

projevila jen minimálně. [9] 

Ozonizace kombinovaná s UV zářením 

K rozkladu ozónu a vzniku reaktivních sekundárních oxidačních činidel 

přispívá také působení ultrafialového světla. Rozklad látky pomocí světla 

se souhrnně nazývá fotolýza. Rozklad ozónu ve vodě pomocí UV záření vede 

ke vzniku peroxidu vodíku. Jako ideální pro tento rozklad se projevilo záření 

o vlnové délce 254 nm. Na rozdíl od samotné ozonizace, která probíhá většinou 

rychleji při vyšším pH, je pro kombinaci s ultrafialovým zářením vhodnější niţší 

pH.[9] 

𝑂3 +  𝐻2𝑂 
𝑈𝑉
   𝐻2𝑂2 +  𝑂2 

Tato metoda má tedy 3 sloţky vedoucí k tvorbě hydroperoxylových radikálů 

OH•. Jsou jimi UV záření, peroxid vodíku a ozón. V malé míře můţe probíhat také 
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přímý rozklad organických látek UV zářením, pokud tyto látky absorbují záření 

o zvolené vlnové délce. Peroxid vodíku můţe taky za určitých podmínek, zejména 

při pH v rozmezí 5 aţ 10, přímo oxidovat organické látky. [10] 

Tato metoda byla experimentálně testována na stejných odpadních vodách 

jako metoda ozonizace v kombinaci s peroxidem vodíku. Testy dopadly ještě 

s uspokojivějšími výsledky. Tato metoda nevykazuje téměř ţádnou selektivitu vůči 

čištěným odpadním vodám a dokáţe zvednout účinnost odstranění znečištění také 

z vod, u kterých se neprojevilo zvýšení účinnosti přítomností peroxidu vodíku. [9] 

Oxidace kombinací peroxidu vodíku a UV zářením 

Posledním pokročilým oxidačním procesem je oxidace pomocí peroxidu 

vodíku a UV záření. Nejedná se o metodu pouţití ozónu, ale svým oxidačním 

potenciálem se metodám ozonizace přinejmenším vyrovná.[9] 

Přímá fotolýza peroxidu vodíku vede ke vzniku radikálů: 

𝐻2𝑂2  
𝑈𝑉
   2 𝑂𝐻 ∙ 

UV záření je také absorbováno disociovanou formou peroxidu vodíku: 

𝐻2𝑂2  ↔ 𝐻𝑂2
− +  𝐻+ 

𝐻𝑂2
−  

𝑈𝑉
   𝑂𝐻 ∙  +𝑂 ∙− 

𝐻𝑂2
− + 𝑂 ∙−→  𝑂2 ∙

−+  𝑂𝐻− 

Reakční mechanismus poté pokračuje cestou uvedenou v předchozí kapitole 

o nepřímé ozonizaci. 

Tato metoda byla experimentálně testována spolu s ozonizací, s cílem 

zajištění moţnosti biologického rozkladu organických látek, které jsou normálně 

biodegradací nerozloţitelné. 

Pro experiment byl pouţit jako testovaná látka dichlordiethylether (DCDE), 

který je biodegradací nerozloţitelný. Předmětem studie byly 3 metody 

oxidace: ozonizace, pouţití Fentonova činidla a kombinace UV záření a peroxidu 

vodíku. 
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Hlavními produkty oxidací dichlordiethyletheru pomocí ozonizace 

a UV/H2O2 byly zejména aldehydy, u Fentonova činidla tvořily největší část 

karboxylové kyseliny. Ţádné produkty těchto oxidací nevykazovaly toxicitu 

nebo schopnost inhibice biodegradačních procesů. Tyto látky, stejně jako 

testovaný dichlordiethylether, byly podrobeny biodegradaci v sekvenčním 

dávkovacím reaktoru. U produktu všech způsobů oxidace byla stanovena účinnost 

biodegradace na průměrné hodnotě 90 %, oproti nulové biorozloţitelnosti 

dichlordiethyletheru. Míra odstranění CHSK stoupá s časem z důvodu 

aklimatizace mikroorganismů na reakční prostředí. [10] 

2.5. Použití metody ozonizace v procesu čistění 

odpadních vod 

Ozonizace můţe být pouţita v procesu čištění průmyslových vod dvojím 

způsobem. Prvním způsobem je zařazení ozonizace mezi fyzikální a biologickou 

část čistírny odpadních vod, popřípadě pouţití ozonizace k recyklaci přebytečného 

kalu. Působením ozónu tak můţeme eliminovat látky, které nepříznivě ovlivňují 

biologický proces čištění odpadních vod. Biologicky nerozloţitelné látky nebo 

látky, které lze biologicky rozloţit jen velmi těţko a pomalu, jsou rozkládány 

na jednodušší sloučeniny, které lze biologicky rozloţit. 

Druhou moţností je umístění ozonizace na konec procesu čištění 

odpadních vod, před výpusť vyčištěné vody do recipientu. V tomto případě je ozón 

pouţit na odstranění látek, které se nepodařilo eliminovat během čistícího procesu 

a také na zajištění dezinfekce vody, tedy odstranění bakterií a virů. 

2.5.1. Ozonizace průmyslových odpadních vod 

Ozonizace lze v procesu čištění odpadních vod pouţít, díky vysoké 

oxidační síle ozónu, k odstranění velkého mnoţství organických i anorganických 

látek. Oxidace ozónem probíhá dvěma různými reakčními mechanismy. Tyto 

mechanismy byly popsány v kapitolách 2.4.4. a 2.4.5. Zařazení ozonizace do 

procesu čištění odpadních vod má potenciál odstranit persistentní látky 
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z odpadních vod a zároveň tak zvýšit efektivitu dalších metod, pouţívaných 

na čistírně odpadních vod, například biologického čištění. 

Preozonizace 

Pod pojmem preozonizace se skrývá ošetření odpadní vody ozónem 

před jejím samotným čištěním. V odpadních vodách se můţe vyskytovat řada 

organických látek, které nelze biologický rozloţit, nebo dokonce látek, které 

inhibují růst organismů a tím pádem také samotný biologický proces. Zařazením 

ozonizace před biologickou část čistírny odpadních vod lze zamezit těmto 

negativním účinkům a dokonce zvýšit účinnost samotného biologického čištění. 

[11] 

Ozonizace kalu 

Jednou z nejrozšířenějších metod čištění odpadních vod je proces 

aktivovaného kalu. Má však jednu nevýhodu, vysoké mnoţství přebytečného kalu. 

Ten obsahuje těţké kovy, patogeny a persistentní organické látky způsobující 

sekundární znečištění. Čištění a nakládáni s kalem tvoří velkou část nákladů 

na provoz čistírny odpadních vod. Jednou z technologií, schopných redukovat 

tvorbu kalu, je kalová ozonizace. 

Mechanismus kalové ozonizace je zaloţen na ošetření kalu ozónem a jeho 

následné recyklaci jako aktivovaného kalu a rozkladu na vodu a oxid uhličitý. 

Aktivovaný kal je sloţen z velkého mnoţství mikroorganismů, mimobuněčných 

polymerních substancí, kladných iontů a granulátů. Persistentní látky jsou 

ozonizací rozkládány na jednodušší sloţky, které jsou následně odstraněny 

biologickou metodou čištění odpadních vod, do které se recyklovaný kal navrací. 

Ozón zároveň penetruje buněčnou stěnu mikroorganismů, ničí buněčnou 

membránu, reaguje s proteiny a DNA a uvolňuje cytoplasmu a nitrobuněčnou 

hmotu do vody.[12] 

2.5.2. Dezinfekce ozónem 

Dezinfekce je povaţována za primární mechanismus k inaktivaci 

a destrukci patogenních organismů z důvodu zamezení šíření nemocí 

přenášených vodou k následným uţivatelům. 
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Ozón je pro svou vysokou dezinfekční schopnost stále více doporučován 

jako náhrada chlóru. Ten je při inaktivaci bakterií a virů daleko méně účinný neţ 

ozón. Účinek chlóru na mikroorganismy je postupný, zatím co ozón při pouţití 

vhodné dávky působí okamţitě a dokonale. Zvýšená odolnost bakterií nebo virů 

k ozónu při jeho opakovaném působení nebyla pozorována. [13] 

Mezi nejdůleţitější parametry ovlivňující dezinfekční účinek ozónu patří 

hodnota pH, teplota, obsah organických a suspendovaných látek a koncentrace 

ozónu. V alkalickém prostředí se ozón rozkládá rychleji a podporuje inaktivaci 

mikroorganismů. Jestliţe se však udrţuje koncentrace zbytkového ozónu 

na konstantní hodnotě, zůstává baktericidní a virucidní účinek ozónu beze změny 

v rozmezí hodnot pH 5,6 - 9,8. Změny teploty v rozmezí 0 – 37 °C mají 

na dezinfekční účinky ozónu relativně malý vliv. Jinak platí, ţe se vzrůstem teploty 

se zvýší i inaktivace mikroorganismů. [13] 

Přítomnost organických látek ve vodě má za následek zvýšení potřeby 

ozónu o mnoţství potřebné k jejich oxidaci. Suspendované látky mohou v mnoha 

případech zprostředkovat přenos mikroorganismů, které se na nich adsorbují. Tato 

adsorpce většinou omezuje účinek ozónu a zmenšuje tak míru dezinfekce. Platí to 

zejména u dezinfekce odpadních vod, kde se z těchto důvodů nedaří inaktivovat 

viry a bakterie ani vysokými dávkami ozónu. Proto by měla být dezinfekce vod aţ 

posledním krokem procesu čištění odpadních vod, kdy by měl být obsah těchto 

látek co nejmenší. [13] 

2.5.3. Dezinfekce ozónem v kombinaci s UV zářením 

Jedním z alternativních způsobů dezinfekce je pouţití UV záření. Samotná 

tato metoda je velmi účinná při inaktivaci virů a bakterií. Určité druhy 

mikroorganismů však projevily zvýšenou odolnost vůči UV záření. Zvýšení 

účinnosti dezinfekce ozónem a UV zářením lze docílit právě jejich zkombinováním. 

Kombinace těchto metod byla testována experimentálně. Zkoumáno bylo 

pouţití samotného ozónu, ozónu a UV záření souběţně a zařazení UV záření před 

nebo po ozonizaci. Výsledky ukázaly, ţe dávka potřebná k inaktivaci bakterií se 

za daných podmínek blíţí k hodnotě 14 mg.l-1. Při zařazení UV záření před nebo 
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po ozonizaci se potřebná dávka ozónu sníţila na průměrnou hodnotu 3 mg.l-1. 

Při souběţné dezinfekci těchto dvou metod se potřebná dávka pohybovala okolo 5 

mg.l-1. Následná aplikace ozónu a UV záření se tedy projevila jako vhodnější neţ 

dezinfekce souběţná a neţ dezinfekce pouze ozónem nebo UV zářením. [14] 

2.5.4. Dezinfekce ozónem v kombinaci s ultrazvukem 

Samotným působením ultrazvuku nedochází ke znatelnější inaktivaci 

bakterií a virů, avšak jeho pouţití před ozonizací nebo současně s ní zvyšuje její 

účinnost. Ultrazvuk svým působením na bublinky ozónu ve vodě zvyšuje přestup 

hmoty mezi plynem a kapalinou, Kromě toho je důleţitý jeho vliv na rozrušování 

mikrobiálních agregátů. Ozón, který je velmi účinný a rychle působí při inaktivaci 

mikroorganismů, můţe působit na mikroorganismy agregované ve vločkách jen 

obtíţně a pomalu. Bakterie přeţívající ve vločkách mohou být chráněny těţko 

rozloţitelnými organickými látkami, které se působením ozónu přemění na látky 

biologicky rozloţitelné, slouţící bakteriím jako substrát. Po ukončení ozonizace by 

tak mohlo dojít k dalšímu nárůstu bakterií. Současným působením ozónu 

a ultrazvuku se vločky obsahující mikroorganismy rozruší a inaktivace je účinnější. 

Z ekonomického hlediska však není pouţití ultrazvuku výhodné a není tedy příliš 

perspektivní pro dezinfekci odpadních vod. [15]  
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3. Laboratorní testy použití ozónu ve vzorcích 

průmyslové odpadní vody 

Cílem této laboratorní práce bylo pouţití ozonizace na vzorku průmyslové 

odpadní vody za různých podmínek za účelem odstranění organických látek. 

Přítomnost organických látek ve vzorku odpadní vody z bývalého podniku DEZA 

Ostrava - Vítkovice byla stanovena kvalitativně metodou plynové chromatografie. 

Zároveň šlo o studii vlastností těchto látek a studii reakcí, ke kterým ozonizací 

organických látek dochází. 

3.1. Použité metody a přístroje 

3.1.1. Ozonizace 

Metoda ozonizace byla aplikována na odpadní vodu pocházející z areálu 

bývalého podniku DEZA, Ostrava – Vítkovice, který se zabýval zpracováním 

černouhelného dehtu. V průběhu metody byl sledován screening organických látek 

v laboratoři CNT, VŠB-TUO. Ozonizace byla provedena v laboratoři Institutu 

environmentálního inţenýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO. 

Zařízení 

- Generátor ozónu Modular HC 8, WEDECO GmbH 

- Kolona pro ozonizaci o objemu 15 l 

Materiál 

- Technický kyslík standardní o čistotě 2,5 (<99,5%) 

- Demineralizovaná voda 

- Odpadní voda z bývalého podniku DEZA, Ostrava – Vítkovice 

Metoda 

Ozonizace odpadní vody byla provedena ve skleněném kolonovém reaktoru 

o objemu 15 l. Ozón je přiváděn kontinuálně dnem reaktoru o konstantní 

koncentraci a s konstantní rychlostí a probublává vzorkem směrem k hladině. 
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Regulace rychlosti a koncentrace je prováděna ovládacími prvky generátoru 

ozónu. 

Generátor ozónu typu MODULAR 8 HC je malý, vzduchem chlazený 

deskový generátor vyrábějící ozón z čistého kyslíku. Dielektrikem je zde 

keramika, elektrody jsou z wolframu. Elektrický výkon je nastavován 

potenciometrem umístěným na generátoru. 

Přiváděná energie slouţí ke štěpení molekul kyslíku na atomy kyslíku. Ty 

pak reagují s molekulami kyslíku za vzniku ozónu. Tato reakce je exotermická. 

Tvorba ozónu probíhá mezi elektrodami z wolframu, odizolovanými dielektrikem 

z keramiky a malou mezerou. Mezi elektrody je přiváděn plyn obsahující 

kyslík, ze kterého v elektrickém poli způsobeném vysokým střídavým napětím 

na elektrodách vzniká ozón. Mnoţství a koncentrace vyráběného ozónu je 

nastaveno pomocí regulace průtoku plynu. 

K výrobě ozónu byl pouţit technický kyslík o čistotě 2,5. Ozonizace odpadní 

vody byla provedena ve 4 pokusech s různým mnoţstvím ozónu. Mnoţství ozónu 

pouţitého pro ozonizaci vzorku odpadní vody (o objemu 15 l) je uvedeno 

v tabulce. Při pokusu I a II byly odebírány vzorky ozonizované vody v časových 

intervalech 30, 60, 90 a 120 minut o objemu 1,2l. Při pokusech III a IV byly 

intervaly zkráceny na 20, 40, 60 a 80 minut. [16] 

Pokus č. 

Množství produkovaného ozónu Koncentrace ozónu 

g.h-1 mg.l-1 

I 4,05 13,50 

II 2,70 9,00 

III 1,00 2,00 

IV 1,50 3,00 

Tab. 3: Mnoţství ozónu pouţitého k ozonizaci 

3.1.2. Analýza organických látek 

Přítomnost organických látek v odpadních vodách před a po pouţití 

ozonizace byla stanovena shodnými analytickými metodami. Analýza byla 

provedena v laboratoři organické analýzy a katalických procesů Centra 
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nanotechnologií, VŠB-TUO. Vzorky vod byly v případě screeningu organických 

látek extrahovány acidobazickou extrakcí dichlormethanem. Vzorky pro analýzu 

těkavých látek byly připraveny „purge and trap“ metodou. Pro konečné stanovení 

byla pouţita metoda plynové chromatografie. [16] 

Screeningová analýza organických látek 

Zařízení: 

- Plynový chromatograf GC/MS HP 5890 Serie II, s hmotnostním detektorem 

MSD 5971, elektronová ionizace EI 70eV, SCAN mode rozsah 50-500 amu, 

knihovna MS spekter NIST1992, nosný plyn helium, průtok nosného plynu 

1ml.min-1, chromatografická kolona: DB-XLB, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm. 

Program analýzy: 

teplota injektoru:  300 °C 

 počáteční teplota pece: 40 °C po dobu 2 min 

 teplotní program:  nárůst 10 °C/min na teplotu 300 °C 

 teplota detektoru:  300 °C 

- TurboVap II, Zymark USA – odfoukávací zařízení pod proudem dusíku. 

- High Purity Nitrogen Generator NG250A, PEAK Scientific Instruments Ltd. 

– generátor dusíku. 

Materiál 

- Dichlormethan Sigma Aldrich, čistota pro HPLC 

- Síran sodný bezvodý Na2SO4, Sigma Aldrich 

- Chlorid sodný NaCl, Sigma Aldrich 

- NaOH (15 mol.l-1), Merck 

- H2SO4 (ředěná 1:4), Merck 

- Silikagel, Labicom 

Metoda 

Vzorek odpadní vody o objemu 1 l byl několikrát extrahován 

dichlormethanem o objemu 20 ml. Extrakce proběhla při hodnotách pH 2, 7, a 12. 

Hodnota pH byla upravena několika kapkami roztoků NaOH nebo H2SO4. 

Ke vzorku byl přidán NaCl pro zvýšení výtěţku extrakce. Získané produkty byly 
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spojeny, vysušeny pomocí Na2SO4 a odpařeny na objem cca 10 ml pod proudem 

dusíku. Výsledné extrakty byly analyzovány screeningovou metodou na plynovém 

chromatografu.[16] 

Analýza těkavých organických látek 

Zařízení 

- Plynový chromatograf GC/MS HP 5890 Serie II, s hmnotnostním 

detektorem MSD 5971, SCAN mode rozsah 50-500 amu (screeningová 

analýza organických látek), nosný plyn helium, průtok nosného plynu 

1ml.min-1, chromatografická kolona: DB-XLB, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm. 

- Termická desorpce Short Path Thermal Desorption Model TD-4 Scientific 

Instrument Services, Inc. 

- High Purity Nitrogen Generator NG250A, PEAK Scientific Instruments Ltd. 

– generátor dusíku. 

Metoda 

5 ml vzorku bylo probubláváno dusíkem v uzavřené stripovací jednotce 

po dobu 20 minut. Těkavé organické látky byly zachycovány na sorpční trubičku 

naplněnou 0,2 g sorbentu TENAX GR. Trubička byla poté vysušena proudem 

dusíku po dobu 3 min a vloţena do jednotky termické desorpce umístěné přímo 

na nástřikovém prostoru do plynového chromatografu. Desorpce těkavých látek 

probíhala po dobu 15 minut přímo do nástřikového prostoru přístroje GC/MS. [16] 
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4. Vyhodnocení výsledků a diskuze 

Ve vzorku průmyslové odpadní vody z bývalého podniku DEZA, 

Ostrava - Vítkovice bylo stanoveno 80 organických látek. Všechny tyto látky byly 

vystaveny ozonizaci za účelem jejich rozkladu na jednodušeji čistitelné sloţky, 

popřípadě za účelem jejich úplného odstranění. Účinnost odstranění těchto látek 

byla pozorována v závislosti na koncentraci ozónu a reakční době ozonizace. 

Seznam organických látek stanovených ve vzorku odpadní vody je uveden 

v příloze této práce. V tabulce je zobrazena také přítomnost těchto 

látek, stanovena při jednotlivých ozonizačních pokusech. Při analýze jejich 

přítomnosti mohlo dojít ke třem různým závěrům. Buď byl pík dané látky 

výrazný, coţ znamená, ţe látka byla ve vzorku přítomna. Tato moţnost je 

v tabulce označena znakem +. Druhou moţností je nevýrazný pík, označující 

stopový obsah dané látky. To znamená, ţe přítomnost látky nebyla vyvrácena, ale 

také není stoprocentně potvrzena. Tato moţnost je v tabulce označena 

znakem + st. Poslední moţností je potvrzená nepřítomnost dané látky, v tabulce 

označena znakem -. 

4.1. Vybrané organické látky 

Tato kapitola obsahuje stručnou charakteristiku vybraných látek 

a teoretický reakční mechanismus jejich rozkladu ozónem. 

4.1.1. Pyren 

Pyren patří do skupiny polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAH). Tyto látky vznikají 

především nedokonalým spalováním organické hmoty. 

Můţeme je najít například v nerostných palivech, 

automobilových výfukových plynech, tabákovém kouři 

a také, jak ukazuje vzorek odpadní vody pouţitý v této 

práci, v odpadních vodách z technologie tepelného 

zpracování uhlí. V ekosystému se polycyklické aromatické uhlovodíky zachycují 

Obr. 2: Vzorec Pyrenu 
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ve vzduchu, v půdě a také vodě. Do průmyslových technologií je potřeba zavést 

metody, které sníţí riziko vystavení organismů těmto látkám kvůli jejich 

potenciálním karcinogenním vlastnostem. 

Pyren je toxická látka, jeho styk s organismem můţe poškodit zejména játra 

a ledviny.  Můţe být pomocí ozonizace kompletně rozloţen na produkty, které 

ţádnou toxicitu nevykazují. [17] 

Reakční mechanismus 

Studie kolektivu autorů, zabývajících se reakčním mechanismem ozonizace 

pyrenu ukázala několik moţných reakčních cest a jejich produktů. [17] Pyren můţe 

být rozkládán jak přímým působením ozónu, tak působením radikálů vzniklých 

při rozkladu ozónu ve vodě. Mezi produkty se objevují zejména aldehydy 

a karboxylové kyseliny odvozené od pyrenu. 

 Reakční mechanismus 1: Ozonizace Pyrenu 
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4.1.2. Antracen 

Antracen patří, stejně jako pyren, 

do skupiny polycyklických aromatických 

uhlovodíků. Skládá se ze tří aromatických 

kruhů. Na rozdíl od většiny ostatních 

polycyklických aromatických uhlovodíků nemá 

antracen karcinogenní účinky. [18] 

Antracen je bezbarvá krystalická látka se zelenou fluorescencí. Získává se 

z uhelného dehtu vzniklého spalováním fosilních paliv. Ve vodě je nerozpustná, 

rozpouští se v různých rozpouštědlech, jako jsou alkoholy nebo toulen. Ochotně 

podléhá oxidačním činidlům, mimo jiné také působení ozónem. 

Antracen se vyuţívá v průmyslu jako hlavní sloţka při výrobě 

barviv, při výrobě syntetických vláken, polovodičů, konzervačních látek nebo také 

jako součást insekticidů. 

Na lidský organismus má antracen negativní účinky. Do těla se můţe dostat 

inhalací nebo trávicí soustavou, v malém mnoţství také pokoţkou. Při akutní 

otravě dochází k bolestem hlavy, pocení a zvracení. Vystavení antracenu můţe 

vést také k mnoha dalším, závaţnějším zdravotním problémům. [19] 

Reakční mechanismus 

Ozonizace antracenu probíhá podle následujícího reakčního 

mechanismu:[18] 

Obr. 3: Vzorec Antracenu 

Reakční mechanismus 2: Ozonizace antracenu 
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4.1.3. Fluoren 

Dalším zástupcem skupiny polycyklických 

aromatických uhlovodíků obsaţených ve vzorku 

odpadní vody je fluoren. Tvoří bíle krystalky 

s fialovou fluorescencí a je cítit typickým 

zápachem podobným naftalenu. Získává se z uhelného dehtu a můţe být také 

vyroben dehydrogenací difenylmetanu. Pouţívá se, jako většina látek patřících 

do skupiny polycyklických aromatickým uhlovodíku, na výrobu barviv 

a pesticidů. [20] 

Reakční mechanismus 

Fluoren je rozkládán ozónem ve vodném prostředí za vzniku aldehydů. Ty 

pak dále reagují s peroxidem vodíku za vzniku karboxylové kyseliny.[21] Peroxid 

vodíku vzniká rozkladem ozónu za přítomností aromatických organických látek, jak 

je uvedeno v kapitole 2.4.4. 

Obr. 4: Vzorec fluorenu 

Reakční mechanismus 3: Ozonizace Fluorenu 



Petr Proske: Účinek ozónu na organické látky v průmyslových odpadních vodách 

2009/2010 29 
 

4.1.4. Naftalen 

Naftalen, látka rovněţ patřící do skupiny 

polycyklických aromatických uhlovodíků, byl poprvé 

izolován krystalizací z frakce uhelného dehtu. Ten je i 

v dnešní době hlavním zdrojem naftalenu. Naftalen je 

v současnosti důleţitý komerční produkt. Jeho naprostá většina je pouţívána 

na výrobu jeho derivátů, které se dále vyuţívají k výrobě barviv, medikamentů, 

pesticidů a mnoha dalších látek. [22] 

Naftalen je bílá krystalická látka, se silným zápachem. Snadno se odpařuje 

a jeho výpary jsou hořlavé. Je málo rozpustný ve vodě, ale dobře se rozpouští 

v organických rozpouštědlech. 

Vypouštění naftalenu má negativní dopad na ţivotní prostředí, do něj se 

můţe dostat několika antropogenními vlivy. Těmi hlavními jsou úprava, doprava 

a skladování fosilních paliv, pouţívání pesticidů a dezinfekci a samozřejmě také 

samotná výroba a zpracovaní naftalenu. 

V půdě se naftalen váţe jen velmi slabě. Většina látky u povrchu odtěká, 

další část je vymyta podzemní vodou nebo rozloţena půdními mikroorganismy. 

Naftalen také těká z povrchových vod. Ve vzduchu se působením vlhkosti 

a slunečního světla velmi rychle rozkládá, průměrně za dobu jednoho dne. 

Negativní dopad na ţivotní prostředí se projevuje u naftalenu ve vodě, který je 

silně toxický pro vodní organismy. 

Naftalen má také negativní vliv na lidské zdraví. Nejpravděpodobnější cesta 

naftalenu do lidského organismu je inhalace. Vdechování naftalenu způsobuje 

bolesti hlavy, zvracení a zvýšené pocení. Po poţití dochází k břišním křečím, 

průjmu a zvracení. Naftalen můţe způsobit také rozklad červených krvinek. [23] 

  

Obr. 5: Vzorec Naftalenu 
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Reakční mechanismus 

Ve vzorku odpadní vody byla stanovena přítomnost naftalenu. Pří ozonizaci 

naftalenu probíhá zpětná reakce:[22] 

 

Reakční mechanismus 4: Zpětná reakce naftalenu s ozonem 

Naftalen je hlavně také rozkládán ozónem na jednodušší organické látky, 

které jsou jednodušeji čistitelné a nemají tak velký negativní vliv na zdraví 

organismů. Příklad takového reakčního mechanismu byl uveden ve studii 

Legubeho: [24] 

 

Reakční mechanismus 5: Ozonizace naftalenu 
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4.1.5. 2-Methylnaftalen 

Vzorek odpadní vody obsahoval také deriváty naftalenu, konkrétně 

1-Methylnaftalen, 2-Methylnaftalen a několik Dimethylnaftalenů. 

Obr. 6: Vzorce 2–Methylnaftalenu, 1-Methylnaftalenu, 1,4 – Dimethylnaftalenu a 1,3-Dimethylnaftalenu 

Reakční mechanismus ozonizace 2-Methylnaftalenu je zobrazen 

v následujících rovnicích. Methylová skupina je zde nahrazena obecným 

organickým substituentem –R. [25] 

  

Reakční mechanismus 6: Ozonizace 2-Methylnaftalenu 
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo popsat moţné způsoby zapojení ozonizace 

do procesu čištění průmyslových odpadních vod se zaměřením na organické látky. 

Ozón má díky svým silným oxidačním a dezinfekčním vlastnostem velký potenciál 

nejen pro pouţití při čištění odpadních vod, ale také v dalších odvětvích 

technologie vody. 

Ozonizaci lze pouţít k čištění průmyslových odpadních vod několika 

způsoby, které můţeme rozdělit do dvou skupin. První skupinou je samotná 

oxidace a rozklad organických látek v odpadních vodách. Do této skupiny se řadí 

například předčištění odpadní vody před vstupem na biologickou část čistírny 

odpadních vod, kdy pomocí ozónu můţeme úspěšně rozloţit látky těţko biologicky 

rozloţitelné a látky, které by svou přítomností v biologické části škodily 

organismům, zamezovaly jejich růstu a výrazně tak sniţovaly efektivitu 

biologického čištění. Ozonizace můţe být také pouţita na recyklaci kalu. 

Rozloţením persistentních látek umoţníme jeho návrat do procesu biologického 

čištění a výrazně tak sníţíme jeho produkci směrem ke kalovému hospodářství, 

čímţ také ulehčíme provozním nákladům k jeho zpracování. 

Druhým moţným vyuţitím ozónu v technologii vody je dezinfekce. 

Dezinfekční schopnost ozónu je vysoká, a to zejména díky téměř okamţitému 

účinku při inaktivaci a destrukci virů a bakterií. Potenciál jeho pouţití je daleko 

vyšší neţ například u v přítomnosti velmi pouţívaného chloru. V procesu čištění 

odpadních vod lze dezinfekci zařadit na konec čistírny odpadních vod, před 

výpustí vody do recipientu, k zamezení vypouštění zdravotně závadných látek 

do ţivotního prostředí. 

Samotný ozonizační proces můţe mít spoustu technologických modifikací, 

a to jak při čištění odpadních vod, tak při dezinfekci. Patří mezi ně například 

pokročilé oxidační procesy jako kombinace ozónu s oxidem vodíku nebo UV 

zářením, či zvyšování účinnosti dezinfekce pomocí ultrazvuku. V současnosti 

probíhá intenzivní zkoumání ozonizačních technologií za účelem nalezení 

ideálních metod a podmínek pro zajištění co největší účinnosti daného procesu. 
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Zároveň je samozřejmě brán ohled na ekonomickou stránku tak, aby byl poměr 

kvality procesu a jeho provozních nákladů co nejvýhodnější. 

Druhou částí práce bylo experimentální provedení ozonizace na vzorku 

odpadní vody z bývalého podniku DEZA, Ostrava – Vítkovice, jenţ se zabýval 

zpracováním černouhelného dehtu. Ve vzorku bylo kvalitativně stanoveno 80 

organických látek a následně byla jejich přítomnost sledována po ozonizačních 

pokusech s různou reakční dobou a různým mnoţstvím pouţitého ozónu. 

Kvantitativní analýza velikosti a změn koncentrací látek vzhledem k podmínkám 

ozonizace nebyla provedena. 

Výsledky laboratorních pokusů jsou uvedeny v tabulce v příloze této práce. 

Naprostá většina sledovaných látek byla pomocí ozonizace rozloţena. Pouze pár 

sloučenin, například Dibutylftalát nebo Bis(2-ethylhexyl)ftalát, vykazovalo stopový 

obsah i po pokusu s nejvyšší reakční dobou a koncentrací ozónu. Důleţitější však 

bylo určit optimální dávku a reakční dobu pro rozklad těchto látek. Ta by měla být 

účinná a zároveň co nejniţší kvůli minimalizaci provozních nákladů. Ta však 

nemůţe byt dobře určena pro celý rozsah látek obsaţených ve vzorku, jelikoţ se 

oxidační účinek ozónu jeví jako selektivní k různým organickým látkám. Pro 

oxidaci některých látek je tedy potřeba větší koncentrace ozónu, popřípadě delší 

reakční doba, neţ u látek jiných. Při určování optimálních podmínek pro specifické 

průmyslové vody bude tedy hrát významnou roli vstupní rozbor vody se 

zaměřením na přítomnost organických látek. 

Z výsledků lze tedy vyvodit, ţe 30 minutové působení koncentrace ozónu 

13,50 mg.l-1, popřípadě 60 minutové působení koncentrací 9,00 mg.l-1, je 

dostatečné k rozloţení všech organických látek přítomných ve vzorku odpadních 

vod. U některých látek je však účinná koncentrace a reakční doba niţší. Proto je 

moţnost, ţe u jiných typů odpadních vod vzhledem k odlišnému sloţení 

organického znečištění půjde koncentraci a reakční dobu sníţit a díky tomu sníţit 

provozní náklady a zároveň zachovat čistící účinnost ozónu. 

Při pouţití ozonizace jako předčištění odpadní vody pro biologickou část 

čistírny odpadních vod lze pouţít ještě niţší dávku ozonu za menší reakční dobu. 

Při preozonizaci totiţ nemusí dojít ke kompletní mineralizaci organického 
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znečištění, ale i částečný rozklad na jednodušší látky postačí ke zvýšení efektivity 

biologického čištění.  



Petr Proske: Účinek ozónu na organické látky v průmyslových odpadních vodách 

2009/2010 35 
 

Literatura 

1. MALÝ, J., HLAVÍNEK, P.: Čištění průmyslových odpadních vod, NOEL 

2000, Brno 1996 

2. Fakta o ozónu[on line]. [cit. 2010-02-27]. Dostupný na WWW: 

<http://ozontech.cz/informace-o-ozonu.html> 

3. GOTTSCHALK, C., LIBRA, J. A., SAUPE A.: Ozonation of Water 

and Waste Water, WILEY-VCH Verlog GmbH, Weinheim (Federal 

Republic of Germany), 2000 

4. DOHÁNYOS, M., KOLLER, J., STRNADOVÁ, N., CSc.: Čištění 

odpadních vod, VŠCHT, Praha 1998 

5. HOLGNÉ, J., STAEHELLN, J.: Decomposition of Ozone in Water 

in the Presence of Organic Solutes Acting as Promoters and Inhibitors 

of Radical Chain Reactions. Enviromental Science and Technology, 

1985, roč. 19, č. 12., s. 1206 – 1213. 

6. NADEZHDIN, A.D.: Mechanism of Ozone Decomposition in Water, 

The Role of Termination. Industrial and Engineering Chemical 

Research, 1988, roč. 27, s. 548 – 550. 

7. PI, Y. a kol.: Decomposition of aqueous ozone in the presence 

of aromatic organic solutes. Water Research, 2005, roč. 39, s. 83 -89. 

8. GLAZE W. H. a kol.: Chemical models of advanced oxidation processes. 

Water Pollution Research Journal, 1992, č. 27, s. 23 – 42. 

9. BELTRÁN, F. J. a kol.: Industrial wastewater advanced oxidation: 

Ozone combined with hydrogen peroxide or uv radiation. Water 

Research, 1997, roč. 37, č. 10, s. 2415 – 2428. 

10. CHRISTENSEN, A. a kol.: Treatment of persistent organic compounds 

by integrated advanced oxidation processes and sequential batch 

reactor. Water Research, 2009, roč. 43, s. 1 – 12. 

11. SEREDYNSKA-SOBECKA, B. a kol.: Removal of micropollutants from 

water by ozonation/biofiltration process. Desalination, 2005, č. 185, 

s. 151 – 157. 

http://ozontech.cz/informace-o-ozonu.html


Petr Proske: Účinek ozónu na organické látky v průmyslových odpadních vodách 

2009/2010 36 
 

12. ZHANG, G. a kol.: Sludge ozonation: Disintegration, supernatant 

changes and mechanisms. Bioresource Technology, 2009, č. 100, 

s. 1505 -1509. 

13. MALÝ, J., MALÁ, J.: Chemie a technologie vody, ARDEC s.r.o., Brno 

2006 

14. VENOSA, A.D. a kol.: Dizinfection of secondary effluent with ozone/UV. 

JWPCF, 1984, roč. 2, č. 56, s. 132 – 142. 

15. HOSTOMSKÁ, V.: Odstraňování organického mikroznečištění z vody 

ozonizací a UV zářením, Výzkumný ústav vodohospodářský 

T. G. Masaryka, Praha 1995 

16. Ing. PLACHÁ, Daniela, Ph.D.: Moţnosti eliminace organických polutantů 

z průmyslových odpadních vod. Habilitační práce, Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. 

17. YAO, J. a kol.: The ozonation of pyrene: The pathway and product 

identification. Water Research, 1998, roč. 32, č. 10, s. 3001 – 3012. 

18. PERRAUDIN, E. a kol.: Identification and quantification of ozonation 

products of anthracene and phenantrene adsorbed on silica particles. 

Atmospheric Environment, 2007, č. 41, s. 6005 – 6017. 

19. Informační list Slovenské agentury ţivotního prostředí č. 61, Antracen 

[on line]. 2004, [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sazp.sk/slovak/struktura/COH/pchb/projekt_2004_01/informacne_l

isty/61.pdf> 

20. Facts about Fluorene [on line]. 2003 [cit. 2010-03-17]. Dostupný 

z WWW: 

< http://www.epa.gov/osw/hazard/wastemin/minimize/factshts/flourene.pdf> 

21. POPOV, P., GETOFF, N.: Ozonolysis and combination of ozonolysis 

and radiolysis aqueos fluorene. Radiation Physics and Chemistry, 2004, 

č. 69, s. 311  - 315. 

22. ZAINULLIN, R. A. a kol.: Naphthalene Oxidation and Reduction 

Reactions (A Review). Petroleum Chemistry 2001, roč. 41, č. 3, 

s. 143 – 158. 

http://www.sazp.sk/slovak/struktura/COH/pchb/projekt_2004_01/informacne_listy/61.pdf
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/COH/pchb/projekt_2004_01/informacne_listy/61.pdf
http://www.epa.gov/osw/hazard/wastemin/minimize/factshts/flourene.pdf


Petr Proske: Účinek ozónu na organické látky v průmyslových odpadních vodách 

2009/2010 37 
 

23. Dokument o Naftalenu Integrovaného registru znečišťování [on line]. 

2006, [cit. 2010-03-15]. Dostupný na WWW: 

<http://www.irz.cz/repository/latky/naftalen.pdf> 

24. LEGUBE, B. a kol.: Ozonation of Naftalene in Aqueous Solution. Water 

Research, 1986, roč. 20, č. 20, s. 197 – 208. 

25. MAMCHUR, A. V. a kol.: The product and Kinetics of Naphthalene 

and 2-Methylnapthalene Oxidation with ozone in Acetic Acid. Petroleum 

Chemistry, 2002, roč. 42, č. 4, s. 257 – 260. 

http://www.irz.cz/repository/latky/naftalen.pdf

