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Radiační dechlorace chlorovaných organických sloučenin, včetně polychlorovaných

bifenylů (PCB), je jednou z nejnadějnějších alternativních metod likvidace těchto

nebezpečných látek. Tato metoda, objevená1'2 v 70. a rozpracovaná3 v 80. létech se

. rozvíjí do aplikačních možností. Na KJCH FJFi ČVUT v Praze bylo dříve prokázáno45, že

ozařováním jak perchlorethylenu (PCE), tak PCB československé výroby (DELOR 103)

urychlenými elektrony (4 MeV) ve statických podmínkách dochází k postupné řetězové

dechloraci těchto substrátů. Za účelem ověřit praktické možnosti radiační dechlorace

kapalných chlorovaných substrátů byla postavena5 čtvrtprovozní aparatura, v níž je možné

radiačně jednorázově zpracovat 50 I kapalného media.

Účelem této práce bylo porovnat výsledky získané při dechloraci PCE a PCB ve

výše zmíněném zařízení. Z tohoto srovnání vyplynulo, že radiační dechlorace

výšechlorovaných uhlovodíků probíhá i v průtokovém režimu postupně přes

nížechlorované meziprodukty až k plně dechlorovanému substrátu. Kromě něj hlavním

produktem dechlorace je snadno separovatelný nezávadný chlorid. Dále bylo prokázáno,

že jak v případě PCE, tak při dechloraci PCB klesá během dechlorace koncentrace iontů

OH", přičemž tento pokles odpovídá vzrůstu koncentrace chloridových iontů. Bylo

potvrzeno, že, dle očekávání, dechlorace PCE probíhá snadněji i v průtokovém režimu,

než za stejných podmínek dechlorace PCB. Radiačně chemický výtěžek G(-0H") klesá s

rostoucí aplikovanou dávkou záření a při dávce 5 kGy je v případě PCE asi
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200x1Cr2eV1, zatímco v případě PCB dosahuje hodnot cca 55x10"2e\A1, přičemž

s rostoucí počáteční koncentrací hodnota radiačně chemického výtěžku kiesá. Na základě

těchto hodnot lze soudit, že v obou případech reakce probíhá řetězovým mechanismem,

což je nutný předpoklad pro případné praktické využití této metody k dechloraci různých

kapalných chlorovaných uhlovodíků.

Poděkování: práce je podporována Grantovou agenturou České republiky, projekt

č. 104/98/0466.
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