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Oblasť techniky
Vynález sa týka spôsobu prípravy účinného sorbentu na odstraňovanie kontaminantov z vôd, osobitne t o xických kovov a rádioaktívnych látok z vôd, či už pri úprave vody , alebo čistení odpadových vôd, nanášaním
nano- a mikročastíc hydratovaného oxidu železa na povrch pórovitých uhlíkových vlákien.
Doterajší stav techniky
Prítomnosť niektorých neželaných látok vo vodách predstavuje celosvetový problém. Ide hlavne o tie látky, ktoré ohrozujú zdravie populácie a možno ich označiť za kontaminanty, škodliviny. Z kontaminantov sa
najväčšia pozornosť venuje organickým polutantom, toxickým kovom a prírodným i syntetickým rádioaktívnym látkam. Medzi často sa vyskytujúcimi škodlivinami vo vodách sú ťažké kovy, ako arzén, As; antimón,
Sb, kadmium, Cd; ortuť, Hg; chróm, Cr; nikel, Ni; olovo, Pb; selén Se a ďalšie, ako aj odpadové produkty
z najrozličnejších priemyselných výrob. Osobitý problém predstavujú škodliviny v pitnej vode. Dovolený
obsah škodlivín v pitnej vode sa riadi zákonmi danej krajiny.
Podľa smernice Rady 98/83/ES o vode určenej na ľudskú spotrebu je pre antimón limit 5,0 μg/L, pre arzén 10 μg/L, pre kadmium 5,0 μg/L, pre chróm 50 μg/L, pre meď 2,0 mg/L, pre Hg je limit 1,0 μg/L, pre
nikel 20 μg/L, pre olovo 10 μg/L, pre selén 10 μg/L.
V súčasnosti je na Slovensku v platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 528/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. V uvedenej vyhláške je prítomnosť celkovej objemovej aktivity alfa v pitnej vode, balenej pitnej vode a pramenitej vode
limitovaná smernou hodnotou 0,2 Bq.L-1 .
Na odstraňovanie sa najčastejšie používajú tuhé, časticové materiály, sorbenty, a to hlavne oxidy a hydratované oxidy železa, tak prírodné, ako aj synteticky pripravené, ďalej prírodné zeolity, ale aj zeolity s povrchovou úpravou a rôzne materiály s vrstvou TiO 2 alebo MnO2 na povrchu, aktívne uhlie, aktivovaná alumína a aktivovaný kalcit. Ide zväčša o pórovité látky v časticovom a niekedy vláknitom tvare. Účinnosť adsorpcie rastie s merným povrchom látok používaných ako sorbenty. Nevýhodou pórovitých sorbentov je obmedzená dostupnosť ich vnútorného povrchu, pretože difúzia sorbátov je obštruovaná.
Veľký vonkajší povrch mikročastíc nemožno v praxi priamo využiť, pretože veľmi malé častice majú
veľký odpor proti toku upravovaného alebo čisteného média.
Na odstraňovanie iónov kovov z vôd sa používajú rôzne sorbenty, pričom ťažké kovy a rádioa ktívne látky
sa najčastejšie zadržujú na sorbentoch, ktoré obsahujú ióny železa. Typickým príkladom je v technologickej
praxi široko používaný, vysoko účinný sorbent GEH, čo je granulovaný hydratovaný oxid železa s vysokým
obsahom kryštalického β-FeOOH.
Aktivovaná alumína je sorbent vyrobený žíhaním Al(OH)3 pri vysokej teplote a tvorí ju amorfný gamaoxid hlinitý.
Aktívne uhlie je sorbent často aplikovaný v rôznych technológiách. Pri úprave vody sa využíva na odstraňovanie organických látok a niektorých ťažkých kovov. Je to vysoko pórovitý časticový materiál s veľkým
vnútorným merným povrchom (600 – 900 m2 /g). Účinnosť odstraňovania ťažkých kovov aktívnym uhlím
závisí od jeho druhu a významne sa mení s hodnotou pH.
K nevýhodám súčasných postupov úpravy vody patrí aj pomerne vysoká cena komerčne dostupných s o rbentov. Z toho dôvodu sa vyvíjajú časticové nosiče aktívnych látok, napríklad silikagél a pórovitý uhlík pripravený z odpadových materiálov, ako sú ovocné kôstky, poľnohospodársky odpad a pod.
Všeobecnou nevýhodou časticových sorbentov je ich vysoký odpor proti prietoku vody a pri filtrácii sa
obvykle musí aplikovať tlak. Navyše účinnosť mnohých používaných sorbentov je veľmi závislá od pH
upravovaných vôd.
Ako je známe, vláknité materiály majú všeobecne nižší odpor proti toku kvapalín ako časticové materiály
s rovnakým efektívnym priemerom.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky doterajších sorbentov odstraňuje predložený vy nález, ktorého podstata spočíva
v tom, že sa na nanopórovitý vláknitý uhlíkový nosič, ktorý sa pripraví karbonizáciou uhlíkových prekurzorov na báze delignifikovanej vláknitej celulózy a prírodných celulózu obsa hujúcich materiálov pri teplote
od 450 °C do 1000 °C bez prístupu vzdušného kyslíka, nanesú nano - a mikročastice hydratovaného oxidu železa v množstve od 5 % do 40 % hmotn. vztiahnuté na množstvo nanopórovitého vláknitého uhlíkového nosiča. Nano- a mikročastice hydratovaného oxidu železa vznikajú vyzrážaním z roztokov vodorozpustných železitých solí v koncentráciách od nasýtených po zriedené do 1 % hmotn. alkalickými hydroxidmi, v množstve
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ekvivalentnom k pridanej rozpustenej železitej soli, čím vznikne kompozitný sorbent s originálnou štruktúrou.
Vynález výhodne využíva mikrovláknitú štruktúru nanopórovitých uhlíkovýc h vlákien pripravených riadenou karbonizáciou uhlíkových prekurzorov na báze vláknitej celulózy a ďalších prírodných vláknitých materiálov a synergický účinok veľkého účinného povrchu nano - a mikročastíc hydratovaných oxidov železa
deponovaných v póroch a na povrchu vláknitého uhlíkového nosiča.
Prekurzor na prípravu pórovitých uhlíkových vlákien je vybratý zo skupiny vláknitej celulózy, zahŕňajúcej papierovinu, buničinu, drevené piliny, tkané i netkané textílie na báze celulózy, rôznych prírodných materiálov ako drvený bambus, konope, sisal, juta, vlákna palmy olejovej. Karbonizácia prekurzora prebieha
v rozmedzí teplôt od 450 °C do 1000 °C bez prístupu vzdušného kyslíka.
Na nanášanie častíc hydratovaných oxidov železa na povrch vláknitého nanopórovitého uhlíkového nosiča sa používajú vodorozpustné železité soli, a to od hodnoty ich nasýtených roztokov až po roztoky zriedené
do koncentrácie 1 % hmotn. Zo železitých solí sa použije najmä síran železitý, chlorid železitý, dusičnan železitý a síran železitoamónny, buď vo forme jednozložkových roztokov alebo ako kombinácia roztokov viacerých vodorozpustných železitých solí. Na koaguláciu hydratovaných oxidov železa v póroch a na povrchu
vláknitého nanopórovitého uhlíkového nosiča sa použijú alkalické hydroxidy sodné alebo draselné, alebo
amónne. Celkové množstvo hydratovaných oxidov železa v póroch a na povrchu vláknitého uhlíkového nosiča je v rozmedzí od 5 % do 40 % hmotn., vztiahnuté na množstvo vláknitého uhlíkového nosiča.
Na pokrytie nanopórovitého vláknitého uhlíkového nosiča hydratovanými oxidmi železa sa môže výhodne použiť dvojstupňové pokrytie. Po primárnej koagulácii hydratovaných oxidov železa sa k substrátu pridá
ďalší roztok železitej soli a proces zrážania sa opakuje, čím sa ďalej navýši celková koncentrácia hydratovaných oxidov železa na povrchu vláknitého uhlíkového nosiča.
Zistilo sa, že karbonizáciou uhlíkových prekurzorov na báze vláknitej celulózy a ďalších prírodných
vláknitých materiálov pri teplote od 450 °C do 1000 °C vzniká nanopórovit á štruktúra, na povrchu a v póroch
ktorej môžu deponovať nano- a mikročastice hydratovaných oxidov železa.
Štruktúra kompozitného sorbentu, v ktorom sú na povrchu pórovitých uhlíkových vlákien deponované
nano- a mikročastice hydratovaného oxidu železa, je zrejmá z obrázka č. 1, na ktorom je znázornená mikrofotografia vlákna uhlíka s deponovaným hydratovaným oxidom železitým.
Výhodou predmetného vynálezu je to, že využíva mikrovláknité nanopórovité uhlíkové nosiče, čo je lacný a dostupný prekurzor pre vznik materiálov, ktoré si zachovávajú vláknitú štruktúru a umožňujú vhodne
umiestniť molekuly účinnej látky na svojom povrchu a tým zvýšiť účinnosť, rýchlosť i kvantitu záchytu
škodliviny. Vonkajšia vláknitá štruktúra kompozitného sorbent u navyše znižuje odpor proti toku vody
a účinnosť sorbentu pri odstraňovaní kontaminantov je v oblasti praktickej využiteľnosti nezávislá od pH
vôd.
Výsledné kompozitné sorbenty možno aplikovať
– využitím v prietokovom režime, t. j. dávkovaním do vody na vhodné miesto technologickej linky v množstve, ktoré závisí od kvality surovej vody, pričom sa takto aplikovaný sorbent po príslušnom čase kon taktu
s vodou odstráni, buď filtráciou, alebo sedimentáciou s následnou filtráciou,
– využitím v prietokovom režime ako náplň otvorených filtrov, pracujúcich pri atmosférickom tlaku alebo
pri nízkom hydrostatickom tlaku,
– využitím v prietokovom režime ako náplň tlakových filtrov, keď je voda dopravovaná pretlakom vyvolaným čerpadlom,
– využitím v diskontinuálnom režime, t. j. dávkovaním do vody v reakčnej nádrži v množstve, ktoré závisí
od kvality surovej vody, pričom sa upravovaná voda po premiešaní a príslušnom čase kont aktu s aplikovaným sorbentom a po jeho následnom odseparovaní akumuluje v zbernej nádrži pitnej vody.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Uvádzané príklady uskutočnenia vynálezu ozrejmujú postup podľa vynálezu bez toho, aby ho akokoľvek
obmedzovali.
Karbonizácia celulózových prekurzorov sa vykonala bez prístupu vzdušného kyslíka.
Obsah hydroxidu železitého je vždy vztiahnutý na hmotnosť východiskového uhlíka.
Príklad 1
Ku 100 g vláknitých pórovitých uhlíkových vlákien pripravených z de lignifikovanej celulózy určenej
na výrobu papiera, produkt firmy SCP Papier, a. s., Ružomberok, SR, karbonizáciou pri 550 °C, sa za miešania prileje roztok 30 g FeCl3 rozpusteného v 500 ml vody. Do takto vzniknutej suspenzie sa za intenzívneho
miešania pridá 80 ml 25 % hmotn. roztoku NH4 OH. Materiál sa odfiltruje a premyje vodou do odstránenia
rozpustných zvyškov reakčných produktov a vysuší sa. Produkt obsahuje 19 % hmotn. hydroxidu železitého.
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Príklad 2
Ku 200 g pórovitých uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou celulózového prekurzora FABOCEL
(Bukocel, a. s., SR) pri 600 °C, sa prileje 2000 ml 6 % hmotn. roztoku FeCl3 a za miešania sa pridá 340 ml
25 % hmotn. roztoku NH4 OH. Vzniknutá suspenzia sa oddelí filtráciou, premytím vodou sa zbaví rozpustných zvyškov reakčných produktov a vysuší sa. Obsah hyd roxidu železitého v produkte je 39 %.
Príklad 3
Ku 60 g pórovitých uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou rozvlákneného sisalu pri teplo te
980 °C sa pridá roztok 10 g kryštalického síranu železitého v 50 ml vody. K suspenzii sa pridá roztok 10 g
KOH v 80 ml vody za neustáleho miešania. Po 5 minútach sa za miešania pridá roztok 10 g kryštalického síranu železitého v 30 ml vody.eSuspenzia sa mieša 10 min., potom sa oddelí filtráciou, premyje od reakčných
splodín a vysuší sa. V produktu je 12,5 % hydroxidu železitého.
Príklad 4
150 g pórovitých uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou papieroviny S-cel 7 (CIUR, a. s., ČR)
pri 550 °C sa vsype za miešania do roztoku, pripraveného rozpusten ím 90 g Fe(NO3 )3 . 9 H2 O v 320 ml vody.
Za miešania sa pomaly prilieva celkovo 270 ml 10 % hmotn. roztoku NaOH. Suspenzia sa oddelí filtráciou,
premyje do odstránenia alkalickej reakcie a vysuší sa. Produkt obsahuje 15,7 % hydroxidu železitého.
Príklad 5
Do 1000 ml roztoku, obsahujúceho 27 g FeCl3 sa vsype 90 g uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou papieroviny S-cel 7 (CIUR, a. s., ČR) pri 900 °C, potom sa za miešania naleje 900 ml 2,5 % hmotn. roztoku NH4 OH. Zmes sa odfiltruje, premyje a vysuší. Produkt obsahuje 19,6 % hydroxidu železitého.
Príklad 6
50 g premytých a porogénu zbavených vysušených uhlíkových vlákien, ktoré boli pripravené z delignifikovanej celulózy za prídavku 20 % hmotn. ZnCl2 ako porogénu a karbonizované pri teplote 560 °C, sa vsype
za miešania do roztoku 30 g FeCl3 v 500 ml vody, potom sa k suspenzii prileje 80 ml 25 % hmotn. NH4 OH.
Suspenzia sa premyje od rozpustných zvyškov reakčných produktov a vysuší sa. V produkte je 39,6 % hydroxidu železitého.
Príklad 7
60 g FeCl3 sa rozpustí v 1000 ml vody a do roztoku sa za miešania vsype 100 g pórovitých uhlíkových
vlákien pripravených karbonizáciou papieroviny S-cel 7 (CIUR, a. s., ČR) pri 800 °C, následne sa do suspenzie pridá 2200 ml 2,5 % hmotn. NH4 OH, zmes sa odfiltruje, zvyšky rozpustných reakčných produktov sa odstránia premytím a sorbent sa vysuší. Obsah hydroxidu železitého je 39,2 %.
Príklad 8
Ku 100 g pórovitých uhlíkových vlákien, pripravených karbonizáciou celulózovýc h mikrovlákien Greencel (BUKÓZA INVEST, S.R.O., SR) pri 480 °C, sa za miešania pridá roztok, pripravený rozpustením 100 g
NH4 Fe(SO4 )2 . 12 H2 O v 500 ml vody. Do suspenzie sa prileje roztok 24 g NaOH v 100 ml vody. Po premiešaní sa ku zmesi pridá roztok 10 g FeCl3 v 170 ml vody a za neustáleho miešania sa prileje roztok 8 g NaOH
v 100 ml vody. Suspenzia sa odfiltruje, premyje do negatívnej alkalickej reakcie a vysuší sa. Obsah hydroxidu železitého v produkte je 28,5 %.
Príklad 9
Ku 40 g uhlíkových pórovitých vlákien, pripravených z rozvláknenej juty karbonizovanej pri 460 °C, sa
pridá roztok, pripravený z 20 g FeCl3 v 100 ml vody. Za miešania sa prileje roztok 15 g NaOH v 120 ml vody
a zmes sa vysuší, potom sa následným premytím zbaví rozpustných reakčných produktov. Produkt obsahuje
32,7 % hydroxidu železitého.
Príklad 10
Postupuje sa ako v príklade 9 s tým rozdielom, že ako uhlíkový materiál sa použije uhlíková tkanina, pripravená karbonizáciou bavlnenej textílie pri teplote 750 °C.
Príklad 11
Postupuje sa rovnako ako v príklade 9 s tým rozdielom, že ako uhlíkový materiál sa použije rozvláknené
konope karbonizované pri teplote 550 °C.
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Príklad 12
Ku 100 g uhlíkových vlákien, pripravených karbonizáciou celulózového prekurzora FABOCEL (Bukocel,
a. s., SR) pri 600 °C, sa pridá roztok 30 g FeCl3 v 1000 ml vody. K zmesi sa za miešania prileje 80 ml 25 %
NH4 OH. Vzniknutá suspenzia sa odfiltruje a premyje vodou do neutrálnej reakcie, potom sa vysuší. Obsah
hydroxidu železitého v produkte je 19,6 %.
Príklad 13
60 g vláknitého uhlíkového materiálu, pripraveného z rozdrveného bambusu, karbonizovaného pri 700 °C,
sa prisype do roztoku 20 g FeCl3 v 120 ml vody, potom sa za miešania pridá 52 ml 25 % NH4 OH. Suspenzia
sa odfiltruje a premyje vodou do neutrálnej reakcie a vysuší. Produkt obsahuje 21,6 % hydroxidu železitého.
Príklad 14
75 g vláknitého uhlíka, získaného zo smrekových pilín s veľkosťou pod 2 mm, karbonizovaných pri 650 °C,
sa zmieša s roztokom, pripraveným z 30 g FeCl3 v 400 ml vody, potom sa za miešania prileje 80 ml 25 %
NH4 OH. Zmes sa vysuší, a následným premytím sa zbaví rozpustných reakčných produktov. Obsah hydroxidu železitého je 26 %.
Účinnosť a adsorpčná kapacita jednotlivých sorbentov pri odstraňovaní antimónu, Sb, a arzénu, As, kadmia, Cd, chrómu, Cr, niklu, Ni a olova, Pb z vody je dokumentovaná v tabuľkách 1 až 4. Stanovenie kovov
sa vykonalo atómovou absorpčnou spektrometriou generovania hydridov na p rístroji SOLAR 939. Stanovenie celkovej objemovej aktivity alfa sa vykonalo podľa STN 75 7600 a STN 75 7611. Účinnosť odstránenia
kontaminantov bola vypočítaná podľa vzťahu:
U (%) = [(cS-cU )/cS)] . 100 %,
kde
U (%) – účinnosť odstránenia kontaminantu
cS – koncentrácia kontaminantu v surovej vode
cU – koncentrácia kontaminantu v upravenej vode (zvyšková koncentrácia)
Adsorpčná kapacita bola vypočítaná ako množstvo kontaminantu nasorbované na jednotku hmotnosti
sorbentu, a vzťahovala sa na dané experimentálne podmienky (koncentrácia kontaminantu v surovej vode,
hodnota pH vody, teplota vody, čas kontaktu vody so sorbentom).
Tabuľka č. 1 Účinnosť a adsorpčná kapacita sorbentov pri odstraňovaní arzénu a antimónu
Východiskové koncentrácie boli pre As 914 μg/L a Sb 65 μg/L.
Príklad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Antimón
Arzén
Zvyšková konc. Účinnosť Adsorpčná kapaci- Zvyšková konc. Účinnosť Adsorpčná kapaciv μg/L
v%
ta, v μg/g sorbentu
v μg/L
v%
ta, v μg/g sorbentu
2,75
95,78
83,29
67,3
92,64
1129
1,71
97,38
84,67
21,9
97,80
1189
3,82
94,14
81,46
90,3
80,24
978
2,92
97,58
82,63
69
92,45
1127
5,41
91,70
79,73
213
76,70
915
1,55
97,62
84,87
20,1
97,80
1192
4,33
93,36
81,13
51,2
94,40
1150
1,43
98,21
87,11
9,8
98,93
1205
6,47
92,18
81,50
232
74,62
909
5,94
91,87
82,17
248
72,87
888
6,15
92,36
82,32
243
74,56
909
2,02
96,90
84,27
37
95,95
1169
2,83
95,89
83,58
59,7
93,47
1139
2,16
96,33
83,92
52,3
94,28
1149
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Tabuľka 2 Vplyv pH vody na koncentráciu Sb v upravenej vode pre sorbent pripravený podľa príkladu 12
Východisková koncentrácia Sb v surovej vode: 49,9 μg/L.
pH
Koncentrácia v μg/L

5,1
1,00

5,5
1,00

6,5
1,33

7,4
1,00

8,0
2,04

Tabuľka 3 Účinnosť a adsorpčná kapacita sorbentu pri odstraňovaní kadmia a chrómu
Východiskové koncentrácie boli pre kadmium 110,6 μg/L a pre chróm 100,0 μg/L.
Chróm

Kadmium
Príklad

Zvyšková konc.
v μg/L

Účinnosť
v%

6

12,3

88,9

Adsorpčná kaZvyšková
pacita v μg/g
konc. v μg/L
sorbentu
131,1

Účinnosť
v%

3,6

96,4

Adsorpčná
kapacita
v μg/g
sorbentu
128,5

Tabuľka 4 Účinnosť a adsorpčná kapacita sorbentu pri odstraňovaní niklu a olova
Východiskové koncentrácie boli pre nikel 101,9 μg/L a pre olovo 208,8 μg/L.
Nikel
Príklad

Zvyšková konc.
v μg/L

Účinnosť
v%

6

41,3

59,5

Olovo
Adsorpčná kaZvyšková
pacita v μg/g
konc. v μg/L
sorbentu
80,8
2,2

Účinnosť
v%
99,0

Adsorpčná
kapacita v
μg/g sorbentu
275,5

Tabuľka 5 Účinnosť a adsorpčná kapacita sorbentu pri odstraňovaní celkovej objemovej aktivity alfa
Východiskové celková objemová aktivita alfa bola 0,28 Bq/L.

Príklad
6

Celková objemová aktivita alfa
Adsorpčná
Zvyšková aktiÚčinnosť
kapacita v
vita v Bq/L
v%
Bq/g sorbentu
0,07
75,0
0,555

Tabuľka 6 Účinnosť a adsorpčná kapacita sorbentu pri odstraňovaní selénu
Východisková koncentrácia pre selén bola 92,5 μq/L.
Selén
Príklad

Zvyšková koncentrácia v μg/L

Účinnosť
v%

6

3,0

96,8

Adsorpčná
kapacita v
μg/g sorbentu
119,3

Priemyselná využiteľnosť
Kompozitné sorbenty pripravené podľa vynálezu nájdu široké použitie pri odstraňovaní kontaminantov,
najmä ťažkých kovov, pri úprave podzemných a povrchových vôd , pri výrobe pitnej vody a pri čistení priemyselných odpadových vôd, vznikajúcich v mnohých prevádzkach, napríklad pri čistení oplachových odpadových vôd z galvanotechniky a chemickej povrchovej úpravy kovov.
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P A T EN T O V É

NÁROKY

1. Spôsob prípravy kompozitného sorbentua na odstraňovanie kontaminantov z vôd, využívajúci sorpčný
efekt častíc hydratovaného oxidu železa nanesených na pórovitom uhlíkovom vláknitom materiáli, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na nanopórovitý vláknitý uhlíkový nosič, pripravený karbonizáciou uhlíkových prekurzorov na báze delignifikovanej vláknitej celulózy a prírodných celulózu obsahujúcich materiálov pri teplote od 450 °C do 1000 °C bez prístupu vzdušného kyslíka, sa nanesú nano- a mikročastice hydratovaného oxidu železa v množstve od 5 % do 40 % hmotn. vztiahnuté na množstvo nanopórovitého vláknitého uhlíkového nosiča, vznikajúce vyzrážaním z roztokov vodorozpustných železitých solí v koncentráciách
od nasýtených po zriedené do 1 % hmotn. alkalickými hydroxidmi, v množstve ekvivalentnom k množstvu
pridávanej železitej soli.
2. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že uhlíkový prekurzor je vybratý
zo skupiny vláknitej delignifikovanej celulózy, zahŕňajúcej papierovinu, buničinu, ako aj drevené piliny, tkané i netkané textílie na báze celulózy, drvený bambus, konope, sisal, jutu, vlákna palmy olejovej.
3. Spôsob podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na nanesenie pórovitého vláknitého uhlíkového nosiča hydratovanými oxidmi železa sa primárne používajú vodorozpustné železité soli, zahŕňajúce síran železitý, chlorid železitý, dusičnan železitý, síran železitoamónny, vo forme roztokov a/alebo
kombináciou roztokov vodorozpustných železitých solí.
4. Spôsob podľa nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na deponovanie nano- a mikročastíc hydratovaných oxidov železa v póroch a na povrchu vláknitého nanopórovitého uhlíkového nosiča sa
používajú alkalické hydroxidy sodné alebo draselné, alebo amónne.
5. Spôsob podľa nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na depozíciu nano- a mikročastíc hydratovaného oxidu železa na nanopórovitý vláknitý uhlíkový nosič sa použije dvojstupňové nanesenie tak, že po vyzrážaní hydratovaných oxidov železa v prvom stupni sa pridá ďalší rozt ok železitej soli a
proces zrážania sa opakuje.
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