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Úvod 

Cieľom regenerácie adsorpčných materiálov, ktoré boli použité pri modelových 

skúškach odstraňovania antimónu na VZ Dúbrava, bolo zistiť do akej miery sú účinné 

jednotlivé postupy regenerácie a v prípade dosahovania významných účinnosti opätovne 

použiť tieto zregenerované adsorpčné materiály pri modelových skúškach a vyhodnotiť 

vplyv ich regenerácie na dĺžku adsorpčných cyklov. 

 

Metodika práce 

Laboratórne skúšky regenerácie sa uskutočnili s tromi adsorpčnými materiálmi (GEH, 

Bayoxide E33, CFH 12), ktoré boli použité pri modelových skúškach odstraňovania 

antimónu na VZ Dúbrava v období 06.2010, s GEH-om použitým v období 08.2010 

a opätovne s GEH-om z modelových skúšok uskutočnených v období 05.-06.2011. 

V priebehu modelových skúšok (06.2010) sa koncentrácie antimónu v surovej vode 

pohybovali v rozmedzí 55-62 μg/l a filtračné rýchlosti v kolónach s adsorpčnými 

materiálmi GEH, Bayoxide E33 a CFH 12 boli 4,3-5,3 m/h. Počas modelových skúšok 

(08.2010) sa koncentrácie antimónu v surovej vode pohybovali v rozmedzí 69-77 μg/l, 

filtračné rýchlosti v kolóne s GEH-om boli v rozsahu 5,2-5,7 m/h a pri modelových 

skúškach (05.-06.2011) dosahovali koncentrácie antimónu 90-108 μg/l a filtračné 

rýchlosti 5,3-5,5 m/h. 

 

Po ukončení modelových skúšok boli náplne adsorpčných materiálov kvantitatívne 

premiestnené do 1-litrových plastových vzorkovníc, nakoľko objem náplní bol  

950-980 ml. V laboratóriu boli náplne adsorpčných materiálov viacnásobne postupne 

premiešané, aby sa získala, čo najhomogénnejšia vzorka náplne, pretože po výškach 

jednotlivých náplní bolo adsorbované rôzne množstvo antimónu. Z takto homogénne 

pripravených náplní boli postupne odoberané vzorky na regeneračné skúšky. 

 

Z materiálovej bilancie jednotlivých adsorpčných náplní počas modelových skúšok 

(odber vzoriek spoločnej surovej vody a vzoriek upravených vôd z jednotlivých kolón 

vo zvolených časových intervaloch, odber vzoriek vody po výške náplní, meranie 

prietokov vody) boli vypočítané množstvá adsorbovaného antimónu v jednotlivých 

náplniach adsorpčných materiálov. Na základe hmotnosti adsorpčných materiálov 

v jednotlivých kolónach bola vypočítaná adsorpčná kapacita týchto materiálov pre celú 

dĺžku adsorpčných cyklov a z toho vypočítané množstvo adsorbovaného antimónu na 

hmotnosť adsorpčného materiálu 50 g, nakoľko s takýmto množstvom adsorpčných 

materiálov boli uskutočnené skúšky ich regenerácie. 
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Regeneračné skúšky adsorpčných materiálov sa uskutočnili nasledujúcimi postupmi: 
 

1. pôsobením ultrazvuku vo vodovodnej vode 
 

2. pôsobením roztokov kys. sírovej s hodnotami pH 5,0; 5,5; 6,0 
 

3. pôsobením roztokov kys. chlorovodíkovej s hodnotami pH 3,0; 5,0; 5,5; 6,0 
 

4. pôsobením roztokov organických kyselín (kys. citrónová, kys. askorbová,  

 kys. vínna, vínan sodno-draselný) 
 

5. kombinácia vyššie uvedených postupov: 

 pôsobením ultrazvuku v roztoku vínanu sodno-draselného 

 pôsobením ultrazvuku v roztoku kys. chlorovodíkovej s hodnotou pH 3,0 
 

6. opakovaná regenerácia 

 pôsobením ultrazvuku vo vodovodnej vode 

 pôsobením ultrazvuku v roztoku vínanu sodno-draselného 

 pôsobením ultrazvuku v roztoku kys. chlorovodíkovej s hodnotou pH 3,0.  

 

Pri regenerácii ultrazvukom bola vzorka adsorpčného materiálu (50 g) umiestnená do  

250 ml sklenenej kadinky a zaliata 120 ml vodovodnej vody (celkový objem bol 150 ml). 

Následne bola kadinka so vzorkou adsorpčného materiálu uložená do ultrazvukovej 

vane, v ktorej bola vystavená pôsobeniu ultrazvuku. Doby pôsobenia ultrazvuku boli 2, 

5, 10 minút (06.2010; GEH, CFH 12, Bayoxide E33 a 08.2010; GEH) a 15, 30,  

60 minút (05.-06.2011; GEH). Po ukončení pôsobenia ultrazvuku boli homogénne 

vzorky okamžite preliate do pripravených vzorkovníc na stanovenie koncentrácií 

desorbovaného antimónu a uvoľneného železa. 
 

Pri regenerácii roztokmi kyseliny sírovej a kyseliny chlorovodíkovej s hodnotami pH 

5,0; 5,5 a 6,0 bola vzorka adsorpčného materiálu (06.2010; GEH, CFH 12, Bayoxide 

E33) umiestnená do 250 ml sklenenej kadinky a zaliata 120 ml týchto roztokov. Doba 

pôsobenia roztokov na vzorky adsorpčných materiálov bola 20 minút, pričom vzorky 

boli mierne premiešavané. Po ukončení tejto doby bola odliata homogénna vzorka na 

stanovenie koncentrácie desorbovaného antimónu a uvoľneného železa. Regeneračné 

roztoky kyseliny sírovej a chlorovodíkovej boli pripravené prídavkom ich zriedených 

kyselín do vodovodnej vody. 
 

Na regeneráciu adsorpčného materiálu GEH (08.2010) boli okrem pôsobenia ultrazvuku vo 

vodovodnej vode (2, 5, 10 min.) použité aj roztoky organických kyselín s koncentráciami 

0,1 mol/l (kyselina citrónová, vínna, askorbová a vínan sodno-draselný), pričom postup bol 

rovnaký ako pri regenerácii roztokmi kyseliny sírovej a chlorovodíkovej. 
  

Vzhľadom na skutočnosť, že adsorpčný materiál GEH dosahoval najlepšie výsledky pri 

odstraňovaní antimónu, boli jeho regeneračné skúšky doplnené o ďalšie postupy ako 

regenerácia ultrazvukom v 1 M roztoku vínanu sodno-draselného pri dobe pôsobenia 

ultrazvuku 15, 30 a 60 minút a regenerácia ultrazvukom v roztoku HCl s pH 3,0 pri dobe 

pôsobenia ultrazvuku 15, 30 a 60 minút. Pre porovnanie účinnosti bola regenerácia 

urobená aj v samotnom roztoku 1 M vínanu sodno-draselného a v roztoku HCl s pH 3,0 

pri rovnakých dobách kontaktu. Naviac, boli urobené aj opakované regenerácie náplne 

GEH ultrazvukom vo vodovodnej vode pri dobách pôsobenia 30 minút, ultrazvukom  

v 1 M roztoku vínanu sodno-draselného pri dobách pôsobenia 30 minút a taktiež  

aj ultrazvukom v roztoku HCl s pH 3,0 taktiež pri dobách pôsobenia 30 minút. Všetky 

vyššie uvedené regeneračné skúšky boli urobené z náplňou GEH-u, ktorá bola použitá pri 

modelových skúškach odstraňovania antimónu na VZ Dúbrava v období 05.-06.2011. 
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Výsledky z regeneračných skúšok 

 

Regenerácia adsorpčných náplní ultrazvukom vo vodovodnej vode 

Pri regenerácii adsorpčných materiálov GEH, CFH 12 a Bayoxide E33 (06.2010) 

dochádzalo s predlžujúcou sa dobou pôsobenia ultrazvuku k zvyšovaniu koncentrácií 

antimónu a železa vo vode po regenerácií. Pri dobe pôsobenia ultrazvuku 10 minút boli 

najvyššie koncentrácie antimónu a železa zistené pre CFH 12 [c(Fe) = 1690 mg/l;  

c(Sb) = 441 μg/l]. Nižšie koncentrácie boli stanovené pre GEH [c(Fe) = 518 mg/l;  

c(Sb) = 242 μg/l], ale najodolnejší voči pôsobeniu ultrazvuku bol Bayoxide E33, keď po 

10 minútach boli vo vode po regenerácii koncentrácie železa 247 mg/l a antimónu  

69 μg/l. Z materiálovej bilancie jednotlivých adsorpčných náplní počas týchto 

modelových skúšok vyplynulo, že účinnosť regenerácie ultrazvukom pri dobe 

pôsobenia 10 minút bola pre GEH 0,62 %, pre CFH 12 dosahovala 1,15 % a pre 

Bayoxide E33 iba 0,07 %. 

 

Pri regenerácii GEH-u (08.2010) pôsobením ultrazvuku pri dobách 2-10 minút 

dosahovala koncentrácia železa vo vode po regenerácií 89-478 mg/l a koncentrácia 

antimónu 17-103 μg/l. Pri regenerácii náplne GEH-u, ktorá bola exponovaná na VZ 

Dúbrava v období 06.2010, bola po 10 minútovom pôsobení ultrazvuku koncentrácia 

železa vo vode po regenerácií 518 mg/l a koncentrácia antimónu 242 μg/l. Účinnosť 

regenerácie ultrazvukom pri jeho 10 minútovom pôsobení bola veľmi nízka (0,11 %). 

Predĺžením doby pôsobenia ultrazvuku vo vodovodnej vode na 15, 30 a 60 minút sa 

účinnosť regenerácie GEH-u (05.-06.2011) zvýšila na 1,55-3,32 %. 

 

Regenerácia adsorpčných náplní roztokmi kyseliny sírovej  

Pri regenerácii adsorpčných materiálov GEH, CFH 12 a Bayoxide E33 (06.2010) boli 

najvyššie koncentrácie desorbovaného antimónu po regenerácii roztokmi kyseliny 

sírovej zaznamenané pre CFH 12, keď pri pôsobení roztoku s hodnotou pH 5,0 bola 

koncentrácia 201 μg/l a pri pôsobení roztokov s vyššími hodnotami pH boli zistené 

nižšie koncentrácie antimónu (pri pH 5,5 dosiahla 179 μg/l a pri pH 6,0 iba 97 μg/l). Pre 

GEH a Bayoxide E33 nebola zaznamenaná výraznejšia závislosť koncentrácií antimónu, 

ale ani železa vo vode po regenerácii od hodnoty pH regeneračných roztokov kyseliny 

sírovej. Pre CFH 12 bola zistená najvyššia účinnosť pri regenerácií roztokom kyseliny 

sírovej s hodnotou pH 5,0 (0,52 %). Bayoxide E33 bol roztokmi kyseliny sírovej za 

týchto podmienok neregenerovateľný, keď účinnosť bola takmer nulová (0,06 %). Pre 

GEH bola zistená najvyššia účinnosť regenerácie pre roztok kyseliny sírovej s hodnotou 

pH 5,5, pričom dosahovala 0,32 %.  

 

Regenerácia adsorpčných náplní roztokmi kyseliny chlorovodíkovej  

Pri regenerácii adsorpčných materiálov GEH, CFH 12 a Bayoxide E33 (06.2010) 

roztokmi kyseliny chlorovodíkovej boli pri regenerácií GEH-u koncentrácie antimónu 

v regeneračnom roztoku 117-173 μg/l a koncentrácie železa 280-364 mg/l. Bolo zistené, 

že s klesajúcou hodnotou pH bola regenerácia účinnejšia. Pre CFH 12 boli rovnako ako 

aj pri regenerácií roztokmi kyseliny sírovej, zaznamenané najvyššie koncentrácie 

železa. Na rozdiel od regenerácie roztokmi kyseliny sírovej pri regenerácií roztokmi 

kyseliny chlorovodíkovej bol pozorovaný opačný trend, keď najvyššia koncentrácia 

železa v regeneračnom roztoku bola stanovená pri pH 6,0 (580 mg/l) a pri pH 5,0 

dosahovala 406 mg/l, pričom koncentrácie antimónu sa pohybovali nezávisle od 

hodnoty pH v rozmedzí 200-320 μg/l. Na regeneráciu Bayoxidu E33 boli roztoky 

kyseliny chlorovodíkovej rovnako málo účinné ako aj roztoky kyseliny sírovej. 
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Z materiálovej bilancie vyplynulo, že pre GEH bola zaznamenaná najvyššia účinnosť 

pri regenerácií roztokom kyseliny chlorovodíkovej s hodnotou pH 5,0 (0,44 %) a pre 

Bayoxide E33 s hodnotou pH 5,5 (0,11 %). Pre CFH 12 bola zistená najvyššia účinnosť 

regenerácie pre roztok kyseliny chlorovodíkovej s hodnotou pH 6,0, keď dosahovala 

0,83 %. Pri regenerácii náplne GEH (05.-06.2011) roztokom kyseliny chlorovodíkovej 

s pH 3,0 a pri dobách kontaktu 15, 30 a 60 minút sa zvýšila účinnosť na 1,25-1,66 %. 

 

Regenerácia adsorpčnej náplne GEH roztokmi organických kyselín 

Pri regenerácií náplne GEH (08.2010) roztokmi organických kyselín (0,1 mol/l) boli 

najlepšie výsledky dosahované roztokom vínanu sodno-draselného, keď v roztoku po 

regenerácii bola stanovená koncentrácia antimónu až 835 μg/l a koncentrácia železa iba 

240 mg/l. Pri regenerácií náplne GEH roztokmi kyseliny citrónovej, askorbovej a vínnej 

boli koncentrácie antimónu v roztokoch po regenerácií v rozmedzí 133-154 μg/l 

a koncentrácie železa 402-585 mg/l. Pre porovnanie regenerácia roztokmi týchto troch 

organických kyselín bola približne na úrovni regenerácie ultrazvukom pri dobe 

pôsobenia 10 minút. Regenerácia roztokom vínanu sodno-draselného bola z týchto 

porovnávaných spôsobov najefektívnejšia a súčasne aj najšetrnejšia voči samotnému 

adsorpčnému materiálu, pretože sa dosahovala najnižšia koncentrácia železa, ale 

súčasne aj najvyššia koncentrácia antimónu v roztoku po regenerácií. Avšak aj napriek 

tejto skutočnosti účinnosť regenerácie vínanom sodno-draselným za daných podmienok 

neprekročila 1,0 %. Účinnosť regenerácie roztokom vínanu sodno-draselného bola  

0,91 %, roztokmi kyseliny citrónovej 0,15 %, kyseliny askorbovej 0,14 % a kyseliny 

vínnej 0,17 %.  

 

Obr.1. Porovnanie účinnosti 

regenerácie GEH-u pôsobením 

ultrazvuku vo vodovodnej vode 

a ultrazvuku v 1 M roztoku 

vínanu Na-K
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Obr.2. Vplyv ultrazvuku 

pri regenerácii GEH-u 

v 1 M roztoku vínanu Na-K
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Pri regenerácii náplne GEH (05.-06.2011) 1 M roztokom vínanu sodno-draselného a pri 

dobách kontaktu 15, 30 a 60 minút sa zvýšila účinnosť na 1,88-2,53 %. 
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Regenerácia adsorp. náplne GEH ultrazvukom v roztoku vínanu sodno-draselného 

Pri regenerácii náplne GEH (05.-06.2011) ultrazvukom v 1 M roztoku vínanu sodno-

draselného a pri dobách pôsobenia 15, 30 a 60 minút sa zvýšila účinnosť na 5,63-7,75 %. 

Na obr. 1 je porovnanie účinnosti regenerácie GEH-u pôsobením ultrazvuku vo 

vodovodnej vode a ultrazvuku v 1 M roztoku vínanu sodno-draselného a na obr. 2 je 

znázornený pozitívny vplyv ultrazvuku pri regenerácii GEH-u v 1 M roztoku vínanu 

sodno-draselného. 
 

Regenerácia adsorp. náplne GEH ultrazvukom v roztoku kys. chlorovodíkovej 

Pri regenerácii náplne GEH (05.-06.2011) ultrazvukom v roztoku kys. chlorovodíkovej 

a pri dobách pôsobenia 15, 30 a 60 minút sa zvýšila účinnosť iba na 1,30-2,84 %. 
 

Opakovaná regenerácia adsorp. náplne GEH ultrazvukom vo vodovodnej vode 

Pri opakovanej regenerácii náplne GEH (05.-06.2011) ultrazvukom vo vodovodnej vode 

pri dobách pôsobenia ultrazvuku 30 minút bola účinnosť po prvej regenerácii 1,74 % 

a po opakovaní sa zvýšila na 2,32 %. Na obr.3 je porovnanie účinnosti opakovaných 

regenerácií GEH-u ultrazvukom v kombinácii s vodovodnou vodou, roztokom HCl s pH 

3 a 1 M roztokom vínanu sodno-draselného. 
 

Obr.3. Porovnanie účinnosti regenerácie GEH-u 

ultrazvukom v kombinácii s vodovodnou vodou, 

roztokom HCl s pH 3 a 1 M roztokom vínanu Na-K
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Opakovaná regenerácia adsorp. náplne GEH ultrazvukom v roztoku vínanu 

sodno-draselného 

Pri opakovanej regenerácii náplne GEH (05.-06.2011) ultrazvukom v 1 M roztoku 

vínanu sodno-draselného pri dobách pôsobenia ultrazvuku 30 minút sa zvýšila účinnosť 

po prvej regenerácii zo 4,2 % na 9,7 %. 

 

Opakovaná regenerácia adsorp. náplne GEH ultrazvukom v roztoku kyseliny 

chlorovodíkovej 

Pri opakovanej regenerácii náplne GEH (05.-06.2011) ultrazvukom v roztoku kys. 

chlorovodíkovej s pH 3,0 pri dobách pôsobenia ultrazvuku 30 minút sa zvýšila účinnosť 

po prvej regenerácii z 3,6 % na 6,3 %. 
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Záver 

Regeneračné skúšky adsorpčných materiálov GEH, CFH 12 a Bayoxide E33 pôsobením 

ultrazvuku pri dobách 2-10 minút vo vodovodnej vode, pôsobením roztokov kyseliny 

sírovej a chlorovodíkovej s hodnotami pH 5,0; 5,5; 6,0 a roztokov organických kyselín 

s koncentráciou 0,1 mol/l (kyselina citrónová, askorbová, vínna a vínan sodno-draselný) 

pri dobách kontaktu 20 minút boli veľmi málo účinné (0,06-1,15 %).  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že pri ďalších modelových skúškach odstraňovania antimónu 

na VZ Dúbrava sa preukázalo, že s GEH-om sa dosahovali najlepšie výsledky, ďalšie 

regeneračné skúšky sa robili už iba s týmto adsorpčným materiálom. Vychádzajúc 

z výsledkov doterajších regeneračných skúšok, na zvýšenie účinnosti regenerácie pri 

aplikácii ultrazvuku bola predĺžená doba jeho pôsobenia (15, 30, 60 min.), pri použití 

roztoku HCl znížená hodnota pH na 3,0, pre roztok vínanu sodno-draselného bola 

zvýšená koncentrácia na 1 M, boli odskúšané kombinácie ultrazvuku s roztokom 1 M 

vínanu sodno-draselného a roztokom HCl s pH 3 pri dobách pôsobenia 15, 30 a 60 

minút a opakované regenerácie ultrazvukom v kombinácii s vodovodnou vodou, 

s roztokom 1 M vínanu sodno-draselného a roztokom HCl s pH 3 s dobou pôsobenia 

vždy po 30 minút. 

 

Najlepšie výsledky s regeneráciou GEH-u sa dosiahli pri kombinácii ultrazvuku 

a roztoku vínanu sodno-draselného pri opakovanej regenerácii, keď celková účinnosť 

bola 9,7 %. Pri kombinácii ultrazvuku a roztoku HCl s pH 3,0 bola pri opakovanej 

regenerácii celková účinnosť 6,3 % a pri rovnakom postupe ultrazvuku s vodovodnou 

vodou 2,3 %. Pri kombinácii ultrazvuku s roztokom vínanu sodno-draselného pri dobe 

pôsobenia 60 minút bola účinnosť regenerácie 7,75 %, ale pri regenerácii iba roztokom 

vínanu sodno-draselného a pri rovnakej dobe pôsobenia bola účinnosť iba 2,53 %, čo 

znamená, že v dôsledku spolupôsobenia ultrazvuku došlo k zvýšeniu účinnosti 

regenerácie GEH-u o 5,2 %. Všetky ostatné spôsoby regenerácie dosahovali nižšie 

účinnosti. 

  

Vyššie uvedené účinností regenerácie adsorpčného materiálu GEH neboli dostatočné, 

aby sa dalo uvažovať s opätovným použitím zregenerovanej náplne pri modelových 

skúškach na sledovanie vplyvu účinnosti regenerácie na dĺžku adsorpčných cyklov pri 

odstraňovaní antimónu. Z dôvodu objektívneho posúdenia možnosti regenerácie GEH-u 

bude treba urobiť ďalšie regeneračné skúšky, podľa doteraz získaných výsledkov 

modifikovaným postupom ultrazvuku s roztokom vínanu sodno-draselného a súčasne 

vyhodnotiť aj ekonomickú stránku tohto procesu, vrátane nákladov na likvidáciu 

regeneračných roztokov.  
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