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Feráty jsou sloučeniny železa v oxidačním stupni VI. Jedná se o silná oxidační činidla s vysokou reak-
tivitou a širokým spektrem působnosti. Účinnost oxidace byla prokázána u celé řady organických i anorganických 
kontaminantů. Feráty se také vyznačují desinfekčními účinky, a to bez nežádoucích vedlejších produktů. Během reakcí navíc 
dochází k simultánnímu srážení. Při aplikaci ferátů tak probíhají procesy oxidace, koagulace a desinfekce. 

Feráty se v kyselém prostředí snadno redukují a oxidují tak velké množství polutantů. Produkty reakcí 
jsou netoxické oxidační formy polutantů a železité oxidy a hydroxidy. Tyto železité sloučeniny se 
v prostředí běžně vyskytují, proto jsou feráty technologií šetrnou k životnímu prostředí. 
Aplikace ferátů na čištění odpadních vod zajišťuje trubkový směšovač. Návrh zařízení vychází 
z potřeby přesného dávkování ferátů a nezbytné doby zdržení. Výsledkem je automatizované 
zařízení uzpůsobené pro dosažení požadovaných koncentrací polutantů. 

Feráty se dodávají sypké buď v granulované formě, nebo namleté. Díky velmi dobré rozpustnosti 
ve vodě tak snadno a rychle reagují s nežádoucími polutanty. Doba reakce ferátů je řádově pouze 
několik minut, tím zařízení pro jejich aplikaci zabírá velmi malou plochu.

• odstranění velkého množství organických i anorganických 
polutantů

• vysoká účinnost pro splnění požadovaných limitů 
• technologie šetrná k životnímu prostředí
• desinfekční účinky
• koagulační účinky
• bez vnosu solí do prostředí
• minimální investiční náklady v porovnání s konkurenčními 

technologiemi

Výhody

Průmyslové odpadní vody
• galvanovny, povrchové úpravy kovů
• chemický průmysl
• farmaceutický průmysl 
• staré ekologické zátěže

Polutanty
• anorganické – těžké kovy (Cr, Zn, As, Ni, Cu, kyanidy)
• organické – pesticidy, farmaka, hormony
• biologické - bakterie (Cryptosporidium, koliformní bakterie, 

Salmonella)

Aplikace

Feráty se v kyselém prostředí snadno redukují a oxidují tak velké množství polutantů. Produkty reakcí 
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  ASIO, spol. s r.o.

Technologický výzkum a vývoj je řešen s použitím účelové podpory Ministerstva průmyslu a obchodu projektu 
TIP s ev.č. FR-TI3/196 – „Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren 
odpadních vod.“


