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ÚVOD 

Halogenované organické látky představují 

širokou skupinu chemických sloučenin, které ve 

20. letech našli široké průmyslové uplatnění. 

Využívány byly zejména v podobě rozpouštědel, 

prekurzorů pro přípravu biocidních přípravků, 

retardátorů hoření, barev, pigmentů, technických 

kapalin, ale i pesticidů a léčiv. Díky vysoké 

stabilitě vazby C-X (X = F, Cl, Br, I) představují 

tyto látky perzistentní polutanty, které se na 

základě jejich polarity můžou dostávat do živých 

organismů, kde dochází k jejich kumulaci nebo 

dochází ke kontaminaci vodného prostředí. Pokud 

se tyto látky objeví v odpadních vodách, nedochází 

vzhledem k jejich stabilitě k úplnému odstranění 

v biologickém stupni čištění na čistírnách 

odpadních vod a dostávají se tak do recipientů, kde 

dochází k jejich pozvolné kumulaci a ohrožování 

vodních organismů. V důsledku tohoto byla jejich 

produkce zakázána nebo alespoň částečně omezena 

řadou dohod [1]. Obecně je možné jejich obsah 

v kontaminovaných vodách kvantifikovat 

sumárním parametrem AOX [mg/l]. Nejvíce 

zastoupenými skupinami látek, které přispívají 

k emisím AOX, jsou kromě jednoduchých 

alifatických uhlovodíků (např. chlorované etheny, 

chlorofom atd.) rovněž chlorované benzeny, 

bifenyly, dioxiny, fenoly atp., jejichž produkce 

v minulosti dosahovala řádově až desetitisíců tun 

ročně.  

Abioticky je možné tyto látky ve vodném 

prostředí degradovat různými oxidačními či 

redukčními technologiemi. Navzdory tomu, že 

oxidační technologie se jeví být vysoce efektivní 

pro oxidaci alifatických halogenovaných 

organických látek, jejich využití v případě 

aromatických látek může vést ke vzniku dalších 

halogenderivátů. Jejich úplná oxidace potom 

vyžaduje výrazné přebytky oxidačních činidel 

z důvodu vysoké neselektivity reakce, kdy předně 

dochází k oxidaci méně stabilních vazeb C-H a C-

C. Mezi běžně používané oxidační technologie je 

možno zařadit fotokatalýzu [3,4], Fentonovu 

oxidaci [5,6], ozonizaci [7,8], elektrochemickou 

oxidaci apod. Naproti tomu, redukční technologie 

představují selektivní cestu, během které jsou 

atomy halogenu postupně substituovány atomy 

vodíku, přičemž dochází ke vzniku vedlejších 

produktů nikoliv v podobě dalších organických 

halogenderivátů, ale v podobě halogenidových 

anorganických solí.  Tyto technologie však 

mnohdy vyžadují použití katalyzátorů na bázi 

drahých kovů, resp. komplexů přechodných kovů 

[9–12] za zvýšené teploty a tlaku. Mezi 

ekonomicky přijatelnější varianty lze zařadit 

redukci pomocí kovového sodíku/vápníku [13–15], 

nebo použití silných redukčních činidel jako je 

hydrazin nebo NaBH4 [16]. Technologická 

náročnost realizace takovýchto reakcí, stejně jako 

nízká stabilita uvedených činidel ve vodných 

roztocích, způsobila upření pozornosti na 

jednodušší alternativy, a to v podobě tzv. zero-

valent-metals (ZVMs). Nejčastěji se v tomto směru 

hovoří o nulamocném železe, které obvykle 

aplikuje v podobě nanočástic (nZVI) [17]. Mezi 

silná redukční činidla se řadí rovněž slitiny hliníku 

s niklem, označované jako Raneyho slitina, jejichž 

redukční vlastnosti se projevují v zásaditém 

prostředí [18,19]. Principem jejich účinku je 

katalytická hydrodehalogenace na povrchu 

pórovitého niklu působením vodíku vznikajícího 

reakcí hliníku s hydroxidem sodným/draselným 

(viz následující rovnice a schéma Obr. 1). 

 

2Al(s) + 2NaOH(aq) + 6H2O(l) → 2Na[Al(OH)4](aq) + 3H2(g) 

 

Využití těchto slitin má oproti nZVI hned 

několik výhod – Raneyho slitina je vysoce 

rezistentní vůči oxidaci vzdušným kyslíkem, slitinu 

je možné po reakci nenáročným způsobem 

regenerovat pro další použití a v neposlední řadě je 

použitím Raneyovy slitiny možné redukovat širší 

spektrum látek se složitější strukturou. 
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Obr. 1. Princip katalytické hydrodehalogenace s 

využitím Ranyho slitiny Al-Ni v alkalickém roztoku 

Tato práce je zaměřena na studii možností 

rychlé dehalogenace kontaminantů způsobujících 

nárůst parametru AOX a to přímo 

v kontaminovaných vodách pomocí technologicky 

nenáročné reduktivní dehalogenace, která využívá 

této slitiny. Za tímto účelem bylo navržen a 

zkonstruován technologický reaktor (Obr. 2 a 3) 

jehož prostřednictvím byla řešena technologická 

aplikace za účelem ověření na reálných vzorcích 

vod kontaminovaných halogenovanými 

organickými látkami přímo na lokalitách. 

METODIKA 

Popis a funkce reaktoru 

Reaktor sestává ze dvou nádob (reakční a 

neutralizační). Po napuštění reakční nádoby 

kontaminovanou vodou dochází k úpravě pH 

pomocí 40% NaOH na hodnotu v rozmezí 11-12, 

následuje nadávkování požadovaného množství 

práškové slitiny Al-Ni v rozmezí dávek od 0,1 – 

1 g/l (dle míry kontaminace a složení vod) a 

dalšího NaOH v různých molárních poměrech vůči 

obsahu hliníku v nadávkované slitině (dle míry 

kontaminace a složení vod). Poté se celý obsah 

reaktoru intenzivně míchá pomocí lopatkového 

míchadla tak, aby byla slitina rovnoměrně 

rozvrstvena v celém objemu vodního sloupce. Po 

uplynutí reakční doby, jejíž délka se standardně 

pohybuje v rozmezí od 4 do 8 hodin, dochází 

k sedimentaci a separaci Ni a následnému 

přečerpání vody z reakční nádoby do neutralizační 

nádoby, kde je vodný roztok neutralizován 

roztokem 10% H2SO4. V důsledku neutralizace 

dojde k vysrážení rozpuštěného hliníku do podoby 

kalu tvořeného Al(OH)3, který se odstraní 

sedimentací. 

 
Obr. 2. Technologické schéma reaktoru  

  
Obr. 3. Zadní část reaktoru s reakční a neutralizační 

nádobou (vlevo) a přední část reaktoru s dávkovacími 

čerpadly a ovládacím panelem (vpravo) 
 

Aplikace technologie 

Technologie byla ověřena a prakticky 

aplikována na 2 lokalitách, kde byly podzemní 

vody kontaminovány různými typy 

halogenovaných organických látek. 

První lokalita se nacházela v areálu 

chemického závodu v ČR v oblasti, kde byly 

v minulosti umístěny podzemní zásobníky na 

dichlorbenzen (DCB). Podzemní voda je v těchto 

místech silně kontaminována právě těmito látkami, 

kdy koncentrace Σ DCB v podzemní vodě 

dosahovaly až 30 mg/l. Dalším významným 

kontaminantem podzemní vody byl chlorbenzen 

(CB). Testování technologie proběhlo on-site. 

Podzemní voda z vybraného hydrogeologického 

vrtu byla čerpána přímo do technologie bez 

jakékoliv předchozí úpravy. Po naplnění prvního 

reaktoru bylo pH vody za stálého míchání upraveno 

na hodnotu cca 11-12 a poté následovalo dávkování 

práškové slitiny Al-Ni v dávce 0,5 g/l spolu 

s dalším NaOH v takovém množství, aby molární 

poměr mezi Al obsaženém ve slitině a NaOH byl 

1 : 2, což činilo cca 0,74 g/l. Následovala 8-

hodinová reakční doba, během níž byly 

v pravidelných intervalech odebírány vzorky 

s sledován proces hodrodehalogenace. Po uplynutí 

této reakční doby bylo míchání zastaveno, 

zreagovaná slitina se odsadila a voda se přečerpala 
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do neutralizační nádoby, kde došlo za stálého 

míchání k neutralizaci vody na hodnotu pH mezi 

6,5-7. Následoval proces sedimentace během něhož 

byl odseparován vysrážený Al(OH)3 a vody byla 

vypuštěna do chemické kanalizace. Výsledky jsou 

shrnuty v následujících grafech na Obr. 5, ze 

kterých je zřejmé, že během reakční doby dochází 

k téměř úplnému odstranění DCB a CB. Důkazem 

reduktivní dehalogenace je právě nárůst 

koncentrace benzenu, jehož obsahy následně mírně 

klesají v důsledku pozvolného vytěkání. Reakcí se 

tak povedlo snížit celkové obsahy AOX o 

cca 60 %. 

 
Obr. 4. Instalace technologie na lokalitě   
 

 

 

 

 
Obr. 5. Vývoj obsahu sledovaných kontaminantů a 

jejich účinnost odstranění ve vodě v průběhu reakce    

Druhá aplikace uvedené technologie 

proběhla na skládkové podzemní vodě 

kontaminované především izomery HCH, 

dichlorbenzeny a chlorbenzeny. Jednalo se o 

podzemní vodu z drenáže bývalé skládky na území 

ČR, kde byly v minulosti uloženy chemické 

odpady z výroby lindanu. V současné době má 

skládka status staré ekologické zátěže a provádí se 

opatření za účelem zamezení šíření kontaminace. 

Voda byla čerpána z výtoku z drenáže přímo do 

technologie bez jakékoliv předchozí úpravy. Proces 

probíhal podobně jako v případě první lokality, 

pouze s jinými dávkami a kratší reakční dobou. Po 

naplnění prvního reaktoru bylo pH vody za stálého 

míchání upraveno na hodnotu cca 11-12. Poté 

následovalo dávkování práškové slitiny Al-Ni 

v dávce 0,3 g/l spolu s dalším NaOH v takovém 

množství, aby molární poměr mezi Al obsaženém 

ve slitině a NaOH byl 1 : 4, což činilo cca 0,89 g/l. 

Následovala 6-hodinová reakční doba, během níž 

byly v pravidelných intervalech odebírány vzorky 

s sledován proces hodrodehalogenace. Poté 

následovala opět neutralizace a odsazení 

vysráženého Al(OH)3. Výsledky jsou uvedeny 

v grafech na Obr. 6. Opět je vidět výrazný pokles 

sledovaných kontaminantů již během prvních hodin 

reakce. Během první hodiny došlo k téměř 

úplnému odstranění všech izomerů HCH. Narůst 

koncentrace benzenu v prvních hodinách reakce je 

opět dán reduktivní dehalogenací DCB a CB a jeho 

následný pokles pak v důsledku pozvolného 

vytěkání. Reakcí se povedlo snížit celkové obsahy 

AOX o cca 63 %. 
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Obr. 6. Vývoj obsahu sledovaných kontaminantů a 

jejich účinnost odstranění ve vodě v průběhu reakce    

ZÁVĚR 

Proces katalytické hydrodehalogenace s 

využitím hydrogenačních kovových katalyzátorů 

jako je Raneyova slitina Al-Ni při odbourání 

halogenovaných organických látek (AOX) přímo 

v kontaminovaných vodách za alkalických 

podmínek se jeví jako velmi perspektivní metoda 

především pro čištění silně kontaminovaných či 

zakoncentrovaných vod s obsahem jakýchkoliv 

takovýchto látek. Metoda je velmi robustní a 

vhodnou kombinací samotné slitiny a Na/KOH 

spolu s vhodným technologickým přístupem lze 

během několika hodin dehalogenovat širokou škálu 

halogenovaných organických látek i těch velmi 

perzistentních. Takto dehalogované organické látky 

pak vykazují nižší toxicitu a snáze podléhají 

biologické degradaci.  
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