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Specifikace ferátů
❖ Feráty je souhrnný název pro sloučeniny železa v oxidačním stupni IV, V a VI
❖ Feráty mají vysoký oxidačně-redukční potenciál: v rozmezí 0,6 – 2,2 V ⟹
feráty jsou nejsilnějšími oxidačními činidly
Tab. 1 Oxidačně-redukční potenciál činidel
FERÁTY

Jak feráty fungují
Po aplikaci ferátů do vody se vytváří hydroxylový radikál OH.

Vzniklé radikály reagují s polutanty přítomnými ve vodě

Výsledkem reakce jsou rozštěpené organické látky nebo zoxidované
anorganické látky a zredukované feráty

Cíl práce

Ověření dezinfekční
účinnosti ferátů o
různých koncentracích
– voda ze studní

Testy ekotoxicity –
chlorokokální řasa
druhu Desmodesmus
subspicatus

Testy ekotoxicity –
reálný vzorek obsahující
fytoplankton
(mikroskopický obraz,
chlorofyl-a)

Reálné aplikace - Dezinfekční účinnost ferátu Envifer 026/I
Použitá matrice: kontaminovaná studniční voda z Dřetovic
Postup: rozpouštění 0,5 g rozetřeného prášku ve třecí misce v 1 l v
kohoutkové vody
Analýzy (dle norem):
- Kultivovatelné bakterie na 22 °C a 36 °C, koliformní bakterie,
termotolerantní koliformní bakterie a E. coli
- Inkubace/odběr: start (aplikace), 3 h od aplikace, 24 h od aplikace
Výsledek: Po aplikaci ferátů o různých koncentracích (15 mg/l,
25 mg/l, 50 mg/l, 75 mg/l, 100 mg/l) v čase po 3 h a 24 h byla
zjištěna vysoká účinnost eliminace mikrobiální kontaminace.

Obr. 3 Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 36 °C
po 3 h od aplikace ferátů

Obr. 1 Roztok
ferátů

Obr. 2 Navážky ferátů – různé
koncentrace smícháno s reálnou
vodou

Obr. 4 Stanovení koliformních bakterií ferátů na
Endoagaru v čase 0 h a 3 h

Testy ekotoxicity - Inhibice růstu sladkovodních zelených řas
Zkouška inhibice růstu dle ČSN EN ISO 8692
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• založena na stanovení toxického účinku ferátů na inhibici růstu
a rozmnožování chlorokokální řasy Desmodesmus subspicatus
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Obr. 5 Laboratorní řasová kultura
Desmodesmus subspicatus
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Obr. 7 Růst buněk v závislosti na čase; K – kontrola, 2,5 – 25 mg/l koncentrace Envifer 026/I,

Obr. 6 Navážky ferátů – různé
koncentrace

Testy ekotoxicity – Reálný vzorek povrchové vody
Inhibice/Stimulace přírůstku koncentrace
chlorofylu-a
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Matrice: reálný vzorek obsahující fytoplankton
(sinice, řasy)
Testy inhibice růstu – modelové testy ekotoxicity
Envifer 026/I (koncentrace 15, 25, 50, 75 a 100 mg/l)
v triplikátech
Doba expozice: 24 h
Vyhodnocení: koncentrace chlorofylu-a;
mikroskopický obraz
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Obr. 8 Průběh testu

Obr. 9 Kultura sinice
Microcystis aeruginosa

Obr. 10 Závislost inhibice/stimulace přírůstku
koncentrace chlorofylu-a na koncentrace roztoku ferátů

• Byla prokázána inhibiční účinnost ferátů na
reálném vzorku kontaminované studniční vody z
Dřetovic (jednorázový pokus)

Závěr

• Z výsledků testů toxicity na řase Desmodesmus
subspicatus vyplývá, že feráty jsou funkční již při
nízkých koncentracích roztoku s feráty (např. při
2,5 mg/l dochází k 45% inhibici růstu)
• V případě inhibice fotosyntetického aparátu řas
a sinic, účinnost ferátů se po delší době expozice
projevuje při nižších koncentracích roztoku ferátů
(do 50 mg/l)

Děkuji za pozornost

