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Úvod 

 
Princíp metód používaných pre odstraňovanie železa 

a mangánu z vody spočíva v oxidácii pôvodne rozpustené-
ho železa a mangánu na nerozpustené zlúčeniny, ktoré sa 
dajú odstrániť jednostupňovou alebo dvojstupňovou sepa-
ráciou. Oxidácia a hydrolýza týchto zlúčenín prebieha za 
presne vymedzených podmienok. Veľmi často používa-
ným spôsobom odstraňovania železa a mangánu z vody je 
kontaktná filtrácia, filtrácia na manganičitých filtroch. 
Pridávaním manganistanu draselného dochádza na po-
vrchu filtračnej náplne k tvorbe povlaku, ktorý slúži ako 
katalyzátor oxidácie. Oxidačný stav povlaku náplne MnOx(s) 
zohráva významnú úlohu pri odstraňovaní rozpusteného 
železa a mangánu z vody, efektívnosť odstraňovania Fe 
a Mn je bezprostrednou funkciou koncentrácie MnOx(s) 
a jeho oxidačného stavu. Na rôznych filtračných náplniach 
dochádza k tvorbe povlakov s rozdielnymi schopnosťami 
odstraňovať rozpustený Fe a Mn z vody1–4. V súčasnosti sa 
vo svete okrem klasického preparovaného filtračného pie-
sku využívajú rôzne materiály s takto vytvorenou oxidač-
nou vrstvičkou na povrchu zŕn filtračnej náplne 
(Greensand, Birm, MTM, Culsorb M, Everzit Mn)5–7. Cie-
ľom tejto práce bolo stanoviť chemické zloženie a po-
vrchové vlastnosti povrchovo upravených zeolitov Klino-
pur-Mn a Klinomangan a porovnať ich účinnosť pri od-
straňovaní železa a mangánu z vody.  

Klinopur-Mn je povrchovo upravený klinoptilolit 
[(Na,K)6+(Al6Si30O72) · 20 H2O]  vyrábaný na Slovensku. 
Na zrnách klinoptilolitu je priemyselne vytvorená vrstvič-
ka z oxidov mangánu, ktorá umožňuje tento materiál pou-
žívať pri kontaktnej filtrácii. Sypná hmotnosť Klinopuru je 
0,84 g cm–3. Tento filtračný materiál sa v súčasnosti vyrá-
ba v Zeocem Bystré pod novým označením Zeocem M.  

Klinomangan je povrchovo upravený zeolit 
(K,Na,Mn)6+[(AlO2)6(SiO2)30] · 24 H2O z ložiska Rátka 
v Maďarsku. Povrchová vrstvička z oxidov mangánu rov-
nako ako v prípade Klinopuru-Mn umožňuje použiť tento 
materiál v kontaktnej filtrácii na odstraňovanie železa 
a mangánu z vody. V závislosti od kvality upravovanej 
vody je potrebné po určitom filtračnom čase náplň regene-
rovať roztokom manganistanu draselného alebo sodného. 
Sypná hmotnosť Klinomanganu je 1,04 g cm–3. 

Poloprevádzkové experimenty boli uskutočnené 
v úpravni vody Kúty, kde je upravovaná podzemná voda 
nevyhovujúca Nariadeniu vlády č.496/2010 Z.z., ktorým 
sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spot-
rebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 
v obsahu Fe, Mn, H2S a agresívneho CO2. Technológia 
úpravy pozostáva z čerpania podzemnej vody z dvoch 
studní, prevzdušňovania vody, pridávania Ca(OH)2 do 
vody, rýchleho miešania, filtrácie na kontaktných filtroch, 
stabilizácie a hygienického zabezpečenia vody.  

 
 

Experimentálna časť 
 
Štúdium chemického zloženia materiálov 

 
Použité materiály boli podrobené RTG mikroanalýze 

s cieľom zistiť ich chemické zloženie (tab. I).  
 

Štúdium povrchových vlastností materiálov 
 
Na stanovenie mikro- a mezopórových vlastností 

povrchov Klinopuru-Mn a Klinomanganu  bola použitá 
fyzikálna adsorpcia dusíka pri teplote kvapalného dusíka.  

Adsorpčné izotermy sa merali na prístroji ASAP 2400 
(fy Micromeritics). Pred meraním sa vzorky aktivovali 
12 h pri teplote 350 °C a tlaku 2 Pa. Základnou charakte-
ristikou prírodných i modifikovaných materiálov je merný 
povrch SBET, ktorý sa stanovuje výpočtom z údajov adsorp-
čnej vetvy izotermy (v rozsahu relatívnych tlakov 0,05 ≤ 
P/P0 ≤ 0,3). Z desorpčnej vetvy izotermy sa vypočíta dis-

Materiál   Obsah [%] 

SiO2 Al2O3 K2O CaO Fe2O3 P2O3 MgO Na2O TiO2 MnO 

Klinopur-Mn 69,56 8,19 5,58 3,79 3,32 1,08 0,81 – 0,74 6,92 

Klinomangan 61,68 8,29 4,77 3,51 2,87 0,81 0,27 2,56 – 15,16 

Tabuľka I   
Chemické zloženie zeolitov s povrchovou úpravou  
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tribúcia pórov Dp a priemerná šírka pórov rk (v nm)8. Na 
obr. 1 je ukázaný priebeh adsorpčných a desorpčných izo-
teriem študovaných materiálov a ich distribúcia pórov. Na 
kvantitatívne odlíšenie množstva dusíka adsorbovaného 
v mikropóroch (Vmikro) od množstva dusíka adsorbujúceho 
sa polyvrstvovým mechanizmom v mezopóroch a súčasne 
na vonkajšom povrchu bola použitá metóda t-priamky, t.j. 
závislosť Va = f (t), kde t je štatistická hrúbka adsorbovanej 
vrstvy dusíka. Táto závislosť sa linearizuje v rozsahu t = 
0,3 až 0,6 nm a extrapoláciou priamky do t = 0 sa na osi Va 
priamo vyznačí objem mikropórov Vmikro a zo smernice 
priamky sa vypočíta hodnota St, čo je súčet merného po-
vrchu mezopórov a vonkajšieho povrchu. V tab. II sú uve-
dené hodnoty povrchových vlastností sledovaných mate-
riálov a údaje merného povrchu vypočítané pomocou 
Langmuirovej izotermy (SL). 

 
Odstraňovanie železa a mangánu z vody v UV Kúty 

 
Na overenie účinnosti eliminácie železa a mangánu 

z podzemnej vody boli použité dve filtračné kolóny zo skla 
naplnené Klinomanganom a Klinopurom-Mn, priemer 

kolóny bol 5 cm, výška  kolóny 2 m, výška filtračného 
média 110,0 cm. Prostredníctvom ventilov  bolo možné  
rozdeliť prichádzajúcu vodu buď na filtráciu alebo na pra-
nie. Pri praní sa používala upravená voda bez obsahu Fe 
a Mn. 

Technologický postup úpravy vody vychádzal zo 
schémy: Surová voda  filtrácia a adsorpcia + pranie 
a regenerácia. 

V experimente č. 1 (odberné miesto č. 1) bola do fil-
tračného zariadenia privedená podzemná voda po pre-
vzdušnení a prídavku vápna, v experimente č. 2 (odberné 
miesto č. 2) voda za prevzdušňovacím zariadením INKA, 
t.j. bez úpravy pH,  surová voda prechádzala filtračným 
zariadením, čo znamená, že odstraňovanie Fe2+ a Mn2+ 

iónov prebiehalo priamo v náplni filtračných kolón.  
Umiestnenie filtračných  kolón a schéma technologickej 
linky ÚV Kúty je na obr. 2. 

Počas experimentov bola sledovaná kvalita surovej 
a upravenej vody na odtoku z jednotlivých filtračných 
kolón (tab. III).  

Obr. 1. Adsorpčné izotermy (A) a distribúcia pórov (B) stanovené pre povrchovo upravené zeolity Klinopur-Mn a Klinomangán 
(□ Klinopur-Mn, ○ Klinomangán); ‒■‒ Klinopur-Mn adsorpcia, ‒□‒ Klinopur-Mn desorpcia,  ‒●‒ Klinomangán adsorpcia, ‒○‒ Klino-
mangán desorpcia 

Tabuľka II 
Povrchové vlastnosti filtračných materiálov 

Materiál SBET Vmikro St SL Dp rk 

[m2 g–1] [cm3 g–1] [m2 g–1] [m2 g–1] [nm] [nm] 

Klinopur-Mn 26,8 0,122 20,8 41,9 16,4 17,6 

Klinomangan 3,8 0,022 3,11 5,96 21,7 19,1 
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Výsledky a diskusia 
 
Experiment č. 1 

 
Počas trvania modelových skúšok boli priemerné 

koncentrácie mangánu a železa vo vode 0,506 a 3,92 mg l–1. 
Podmienky filtrácie sú uvedené v tab. IV. 

Výsledky odstraňovania mangánu a železa pre surovú 
vody po prevzdušnení a alkalizácii najlepšie dokumentuje 
obr. 3, na ktorom sú porovnané priebehy koncentrácie 
mangánu a železa v surovej vode a hodnoty namerané po 
prechode cez sledované filtračné materiály v závislosti od 
doby prevádzky (h), na obrázkoch je zároveň ukázaná 
limitná hodnota 0,05 mg l–1 Mn, resp. 0,2 mg l–1 Fe 
v pitnej vode daná NV č. 496/2010 Zb.z. Šípka predstavu-
je čas regenerácie filtračných médií.  

Pri dodržaní optimálnych podmienok pre kontaktnú 
filtráciu (hodnota pH  8,26 až 8,68; obsah O2 56 až 58 %) 
materiály Klinopur-Mn a Klinomangan dosahovali vysokú 

účinnosť odstraňovania mangánu z vody (obr. 3A), po 
regenerácii na začiatku experimentu (po 60 hodinách pre-
vádzky modelového zariadenia) neprekročili hodnoty Mn 
v upravenej vode limitnú hodnotu 0,05 mg l–1 ani po 1584 
hodinách prevádzky filtračného zariadenia. Filtračné nápl-
ne boli priebežne prané (zhruba raz za 4 dni) spätným prú-
dom vody bez ďalšej regenerácie s KMnO4.  

Pri odstraňovaní železa z vody (obr. 3B) sa hodnota 
železa v surovej vode menila podľa toho, z ktorej studne 
bola voda čerpaná. Použitím Klinopuru-Mn 
a Klinomanganu boli v upravenej vode stanovené nižšie 
koncentrácie ako je limit 0,20 mg l–1.  

 
Experiment č. 2 

 
Počas trvania modelových skúšok boli priemerné 

koncentrácie mangánu a železa vo vode 1,124 a 3,28 mg l–1.  
Podmienky filtrácie sú uvedené v tab. V. 

Rýchle miešanie
Kontaktná
filtrácia Dezinfekcia

Prevzdušňovanie
(INKA)

Ca(OH)
2

Akumulácia

čerpanie do VDJ
Kúty

Filtračné
kolóny
2. odber.miesto

Filtračné
kolóny
1. odber.miesto

Surová voda

Obr. 2  Schéma ÚV Kúty a umiestnenie filtračných kolón 

Tabuľka III   
Hodnoty sledovaných parametrov počas experimentov 

Parameter Odberné miesto č. 1 Odberné miesto č. 2 

Fe, mg l–1 2,28–5,68 1,18–5,96 

Mn, mg l–1 0,210–1,068 0,969–1,412 

pH 8,26–8,68 6,81–6,95 

O2, % 56–58 62–65 

Tabuľka IV 
Podmienky filtrácie pre surovú vody po prevzdušnení a alkalizácii  

Parameter Klinomangan Klinopur-Mn 

Zrnitosť, mm 0,5–1,2 0,6–1,6 

Priem. prietok kolónou, ml min–1 155,1 169,0 

Priem. filtračná rýchlosť, m h–1 4,74 5,16 

Celkový čas filtrácie, h 1644 1644 

Priemerný čas zdržania v kolóne, min 13,93 12,78 
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Výsledky odstraňovania mangánu a železa pre vodu 
po prevzdušnení dokumentuje obr. 4, na ktorom sú porov-
nané priebehy koncentrácie mangánu a železa v surovej 
vode a hodnoty namerané po prechode cez sledované fil-
tračné materiály, na obrázkoch je zároveň ukázaná limitná 
hodnota 0,05 mg l–1 Mn, resp. 0,2 mg l–1 Fe v pitnej vode.  

Vplyvom zmeny kvality surovej vody (hodnota pH 
6,81 až 6,95; obsah kyslíka 62 až 65 %,) účinnosť odstra-
ňovania mangánu z vody pre sledované filtračné materiály 
sa znížila (obr. 4A), hlavne v prvom filtračnom cykle, 
z tohto dôvodu bola urobená regenerácia s KMnO4 po 194 
hodinách prevádzky filtračných kolón. Po regenerácii 
s KMnO4 v 2. filtračnom cykle obidva materiály vyhovo-
vali norme pre pitnú vodu (0,05 mg l–1), v prípade Klino-
puru-Mn 216 hodín, v prípade Klinomanganu 268 hodín. 
V ďalšom filtračnom cykle to bolo pre Klinopur-Mn 232 
a pre Klinomangan 280 hodín. Vo 4. filtračnom cykle bola 
účinnosť odstraňovania Mn z vody do prekročenia limitnej 
hodnoty pre obidva materiály 338 hodín, dá sa očakávať, 
že po „zapracovaní“ filtrov sa dĺžka filtračných cyklov 

bude predlžovať. To znamená, že aj priemyselne aktivova-
ný klinoptilolit je potrebné „zapracovať“ priamo na mieste 
úpravy. Na regeneráciu filtračných médií bol použitý 
2,5 % roztok KMnO4.  

Na obr. 4B je zobrazený priebeh odstraňovania železa 
z vody pre 2. odberné miesto (voda po prevzdušnení). 
Z obr. 4B vidieť, že použitím uvedených materiálov boli 
v upravenej vode stanovené výrazne nižšie koncentrácie 
železa ako je limit 0,20 mg l–1. 

 
 

Záver 
 
Povrchovo modifikované zeolity (Klinopur-Mn 

a Klinomangan) sa testovali fyzikálnou adsorpciou dusíka 
pri teplote kvapalného dusíka volumetrickou metódou. 
Experimenty ukázali rozdiely v štruktúre povrchov oboch 
typov zeolitov spôsobené vytvorenou vrstvou MnO2 na 
povrchu zeolitu. Sledované materiály vykazovali rôznu 
účinnosť odstraňovania mangánu z vody, nakoľko veľkú 

Obr. 3. Priebeh odstraňovania mangánu (A) a železa (B) z vody po prevzdušnení a alkalizácii s povrchovo upravenými zeolitmi 
Klinopur-Mn a Klinomangán; ─── surová voda, – – –  limit, –––– Klinopur-Mn,  ······ Klinomangán  

Tabuľka V    
Podmienky filtrácie pre surovú vody po prevzdušnení 

Parameter Klinomangan Klinopur-Mn 

Zrnitosť, mm 0,5–1,2 0,6–1,6 

Priem. prietok kolónou, ml min–1 150,6 155,9 

Priem. filtračná rýchlosť, m h–1 4,60 4,76 

Celkový čas filtrácie, h 1408 1408 

Priemerný čas zdržania v kolóne, min 14,34 13,85 



Chem. Listy 108, 11531157(2014)                                                                                                    Laboratorní přístroje a postupy 

1157 

úlohu zohráva kvalita surovej vody a obsah oxidačnej vrst-
vy MnO2 na povrchu materiálu (Klinopur Mn 6,92 % 
MnO2, Klinomangan 15,16 % MnO2 – tab. I), čo môže 
mať vplyv na odstraňovanie rozpusteného železa a mangá-
nu z vody.  V prípade odstraňovania železa z vody kvalita 
surovej vody nie je limitujúcim faktorom, všetky materiály 
odstraňovali Fe z vody na hodnotu nižšiu ako je limitná 
hodnota 0,20 mg l–1.  

Kontaktná filtrácia cez vhodný materiál predstavu-
je ekonomicky prijateľnú a nenáročnú technológiu na od-
straňovanie železa a mangánu z vody.  V súčasnosti sa 
testujú rôzne materiály, ktoré by boli účinné a ekonomicky 
prijateľné z hľadiska úpravy vody. Na Slovensku existuje 
významné ložisko prírodného zeolitu, ktorý vzhľadom na 
svoje vlastnosti je porovnateľný s dovážanými filtračnými 
materiálmi  

 
Experimenty boli uskutočnené za finančnej podpory 

projektu VEGA 01/1243/12. 
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D. Barloková and J. Ilavský (Department of Sani-

tary and Environmental Engineering, Faculty of Civil En-
gineering, Slovak University of Technology,  Bratislava): 
Natural Zeolites with a Surface MnO2 Layer in Water 
Treatment 

   
At present different materials with a surface oxidation 

layer are used for removal of Fe and Mn from water (such 
as Greensand, Birm, MTM, Everzit-Mn, Cullsorb-M, 
Pyrolox). The surface of these materials is activated with 
KMnO4 solution.  Zeolites Klinopur-Mn and Klinomangan 
with activated surfaces were used for removal of Fe and 
Mn from water in a water treatment plant to compare their 
efficiency. For these materials surface properties and 
chemical composition were determined.  The materials 
showed different efficiency in removal of Mn from water 
due to the different water quality and properties of the 
surface oxidation layer.  

Obr. 4   Priebeh odstraňovania mangánu (A) a železa (B) z vody po prevzdušnení s povrchovo upravenými zeolitmi Klinopur-Mn 
a Klinomangán; ─── surová voda, – – –  limit, –––– Klinopur-Mn,  ······ Klinomangán  


