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Pitná voda používaná na zásobovanie obyvateľstva musí spĺňať limitné hodnoty
normy pre pitnú vodu príslušnej krajiny. Tá vo všetkých prípadoch určuje maximálne
možné prípustné koncentrácie všetkých ukazovateľov najrôznejších kontaminantov, či
už biologického alebo chemického charakteru. Zatiaľ, čo všetky tieto pre zdravie ľudí
nebezpečné a škodlivé látky sú v normách pre pitnú vodu veľmi prísne limitované, len
veľmi málo sú v jednotlivých normách hodnotené obsahy biogénnych esenciálnych
prvkov napríklad Ca, Mg, Na, K, F, I a podobne. Výskumy realizované za posledných
50 – 70 rokov však potvrdili, že najmä obsah Ca a Mg v pitnej vode veľmi výrazne vplýva
na ľudské zdravie (napr. Catling et al., 2008; Rapant et al., 2017; Rozborg a Kožíšek,
eds., 2020). Pri ich nízkom obsahu veľmi výrazne rastie incidencia/mortalita na
kardiovaskulárne ochorenia, no taktiež na onkologické ochorenia, diabetes mellitus,
ochorenia tráviacej a dýchacej sústavy a ďalších diagnóz. Taktiež stredná dĺžka života
ľudí zásobovaných pitnou vodou s nízkym obsahom Ca menej než 30 mg L -1 a Mg
menej než 10 mg L-1 býva spravidla o päť rokov nižšia ako u ľudí zásobovaných pitnou
vodou so zvýšeným obsahom Ca (> 50 mg L-1) a Mg (> 25 mg L-1) (Rapant et al., 2017;
Rapant et al., 2020). Zmeniť túto skutočnosť je možné zvyšovaním obsahu Ca a Mg v
pitnej vode, tzv. rekarbonatizáciou (RK). Na RK pitnej vody sa používajú rôzne postupy
a rôzne karbonatické horniny, väčšinou za sýtenia CO2. Používajú sa najmä prietokové
systémy, keď sa do prietokového zariadenia na báze rôznych filtrov pridáva
karbonatická hornina, cez ktorú preteká celé množstvo upravenej vody (Haney
a Hamann, 1969; Al-Rqobah – Munayyis, 1989; Olejko, 1999; Withers, 2005; Luptáková
a Derco, 2015).
Za účelom obohatenia pitnej vody pre zásobovanie obyvateľov v obci Devičie bol
vyvinutý v rámci projektu LIFE – WATER and HEALTH (2018) prototyp
tzv. rekarbonizačného reaktora s fluidnou vrstvou, v ktorom sa vrstva tuhých častíc
karbonatickej horniny – polovypálený dolomit (HBD) udržiava vo vznose a v pohybe
vďaka prúdeniu vody zdola nahor, čím dochádza k zintenzívneniu procesu rozpúšťania
karbonatickej horniny (Derco et al., 2017).
Cieľom predkladaného príspevku je overiť funkčnosť a účinnosť vyrobeného
prototypu RRF pre vodný zdroj Devičie, ktorý sa využíva na zásobovanie pitnou vodou
miestneho obyvateľstva, teda či dochádza k dostatočnému obohateniu pitnej vody o Ca
a Mg, resp. tvrdosti pitnej vody.
Obohatením pitnej vody o Ca a Mg sa znižuje možné zdravotné riziko miestnych
obyvateľov z deficitného obsahu Ca a Mg v pitnej vode. Očakávame postupné
zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva ktoré budeme monitorovať
prostredníctvom merania elasticity ciev (Rapant et al., 2019).

ENRICHMENT OF DRINKING WATER WITH CA AND MG, CASE STUDY DEVIČIE, SLOVAK REPUBLIC
Abstract: Low, deficient Ca and Mg content in drinking water causes increased health risks, es-pecially in the case of cardiovascular diseases.
In order to increase the Ca and Mg content in the drinking water used for supplying the inhabitants of the municipality of Devičie (302 inhabitants,
annual consumption of drinking water 11 000 m3), a prototype of a Fluidized Bed Recarbonization Reactor (RRF) was developed and put into
operation. Half-burnt dolomite (HBD) is used as the rock, with simultaneous CO2 saturation.. In the RRF, the HBD is kept in the buoyancy with
the help of water circulation, thus intensifying the HBD dissolution process. A further increase in Ca and Mg content is provided by circulating
water between the reactor and the circulation tank. The capacity of the circulation pump is approximately up to 5 m3 h -1 and the amount of
concentrate discharged, which is added directly to the water source, is up to 0.2 m3 h-1. The amount of water circulated between the reactor and
the circulating tank is many times more than the amount of water discharged, thus ensuring intensive dissolution of the HBD. In approximately
24 hours, the Ca and Mg contents stabilized at an equilibrium value (Ca 80 mg L-1, Mg 120 mg L-1), which corresponded to an equilibrium in the
formation and removal of ions from the system. The amount of concentrate discharged (0.12 m 3 h -1) was diluted with water in the reservoir at a
ratio of 1 : 10, which achieved the desired increase in Mg of more than 10 mg L -1, Ca of more than 6 mg L-1, and water hardness of more than
0.6 mmol L-1.
Key words: recarbonation, recarbonation reactor, drinking water, Ca, Mg

- 47 -

AKTUÁLNE TRENDY GEOCHEMICKÉHO ŠTÚDIA GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA 2021

LOKALITA
Vodný zdroj Devičie (obr. 1) sa používa na zásobovanie obyvateľov obce (približne 300 obyvateľov). Jedná sa
o hydrogeologický vrt (60 m), z ktorého sa čerpá voda do rezervoára podľa aktuálnej spotreby. Priemerná ročná
spotreba vody je približne 11 000 m3 a denná spotreba je približne 30 m3. Vrt je situovaný v neogénnych vulkanitoch
(andezity a ich pyroklastiká). S ohľadom na dané geologické prostredie sa podzemná voda v Devičí vyznačuje relatívne
nízkou hodnotou celkovej mineralizácie (približne 320 mg L-1) a nízkou hodnotou tvrdosti voda a nízkym obsahom Ca
a Mg (tab. 1).

Obr. 1 Situačná schéma
Tab. 1 Obsah Ca, Mg a tvrdosti vody pitnej vody v Devičí v porovnaní s normovanými hodnotami slovenskej normy pre pitnú vodu
a navrhované koncentrácie Ca, Mg a tvrdosti vody po rekarbonizácii.

Ca

Mg
[mg L-1]

Tvrdosť vody
[mmol L-1]

Devičie

30,0

10,2

1,15

Slovenská norma
pre pitnú vodu*

> 30

10 – 30

1,1 – 5,0

35 – 40

16 – 21

1,5 – 1,6

Navrhované hodnoty po RK**

Poznámka: *Vyhláška MZ Sr č. 247/17 Z. z.
**navrhované hodnoty vychádzajú z rizikovej analýzy.

Slovenská norma pre pitnú vodu však reguluje obsah Ca, Mg a tvrdosť vody (vyjadrenú ako Ca + Mg v mmol L -1)
len ako odporúčané hodnoty. Z tab. 1 je zrejmé, že obsah uvedených parametrov je na spodnej hranici regulovaných
odporúčaných hodnôt. Na základe rizikovej analýzy bolo potvrdené zvýšené zdravotné riziko z deficitného obsahu Ca,
Mg a tvrdosti vody pre miestne obyvateľstvo (Rapant et al., 2020).
Bola zistená stredná úroveň hazardu kvocientu pre deficitné prvky (HQd) a to pre Ca = 1,6, pre Mg = 1,56 a pre
tvrdosť vody = 1,58. Na odstránenie uvedeného rizika je potrebné zvýšiť obsah Ca najmenej o 5 mg L -1, obsah Mg
najmenej o 6 mg L-1 a hodnoty tvrdosti vody najmenej o 02,45 mmol L-1. My sme si dali za cieľ zvýšiť obsah Ca najmenej
o 5 mg L-1, Mg najmenej o 10 mg L-1 a tvrdosti vody najmenej o 0,6 mmol L-1.
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METODIKA
LABORATÓRNE TESTY – VYLÚHOVANIE KARBONATICKEJ HORNINY
Po rozsiahlych laboratórnych testoch bol ako horninový materiál pre RK vody vybraný HBD (Magno-Dol, Nemecko,
frakcia 2,0 - 4,5 mm) je približne tri krát rozpustnejší ako vápenec alebo dolomit a ako okysličovadlo bol vybraný CO2
(Derco et al., 2019). Rozpúšťané HBD prechádza do kvapalnej fázy len vo forme hydrogenuhličitanu vápenatého
a hydrogenuhličitanu horečnatého. HBD je schválený EÚ pre úpravu sýtych vôd. Obsahuje 98,2% karbonátov a oxidov
Ca a Mg, 1,4% oxidov Si, Al a Fe, 0,8% H2O. Ostatné prvky sú zastúpené menej ako 0,1%. Z nich prevažujú alkálie
(Na a K). Toxické ťažké kovy sú zatupené len v stopových množstvách. Testovanie bolo realizované vo fluidnom
reaktore, kde sa častice HBD pomocou čerpadla udržiavali vo vznose čím bol zabezpečený lepší kontakt vody
s horninou čo viedlo k efektívnejšiemu rozpúšťaniu (Derco et al., 2017). Schéma rekarbonizačného zariadenia je na
obr. 2.

Obr. 2 Schéma kontinuálneho rekarbonizačného zariadenia, 1 – prívod vody, 2 – vyrovnávacia nádrž, 3 – recirkulačný tok, 4 – čerpadlo,
5 – fluidizačný reaktor, 6 – usadzovacia nádrž, 7 – zásobná nádrž, 8 – rotameter, 9 – prívod CO2, 10 – prepady z vyrovnávacej a zásobnej
nádrže), výška reaktora je 90 cm a priemer 4,8 cm (podľa Derco et al., 2017).

Voda obohatená o Ca a Mg prúdila z reaktora do usadzovacej nádrže (6) a potom do zásobnej nádrže (7). Odtiaľ
voda prúdi recirkulačným tokom (3) do vyrovnávacej nádrže (2) a potom je privádzaná na dno reaktora. Upravená voda
(koncentrát) prúdi cez prepady do vyrovnávacej a zásobnej nádrže (10) v hornej časti nádrže. Cez rotameter (8) bol
kontinuálne privádzaný CO2 pod rozdeľovač reaktora.
Rekarbonizovaná pitná voda na výstupe systému bola analyzovaná na koncentráciu iónov Ca a Mg. Tiež sa
kontinuálne merala vodivosť roztoku, teplota, objemový prietok vody cirkulujúcej reaktorom s fluidným lôžkom a prietok
CO2 do reaktora.
Proces fluidizácie urýchľuje rozpúšťanie karbonatickej horniny približne o 60 % (Derco et al., 2017).
Pri experimentoch bol jednoznačne potvrdený pozitívny vplyv CO2 na proces rozpúšťania HBD. Po 20 hodinách
rekarbonizácie bola dosiahnutá hodnota koncentrácie Ca približne 50 mg L-1 a Mg až okolo 1 400 mg L-1. Pôvodný
obsah Ca bol 30 mg L-1 a Mg 10 mg L-1. V tab. 2 sú uvedené vstupné hodnoty sledovaných parametrov vody počas
laboratórnych experimentov rozpúšťania HBD vo fluidnom systéme.
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Tab. 2 Hodnoty prevádzkových veličín a technologických parametrov rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou (RRFV).

Ca+Mg

Ca

Mg

Ca+Mg

Mg

Ca

Ca/Mg

KNK4,5

pH

κ

Ca/Mg

mgl.l-1

mgl.l-1

mg.l-1

mmol.l-1

mmol.l-1

mmol.l-1

mmol.
mmol-1

mmol.l-1

-

µS.cm-1

mg.mg1

Priemer

322,9

56,2

266,7

12,38

10,98

1,40

0,13

26,2

7,04

1624

0,22

Minimum

260,4

32,1

213,8

10,00

8,80

0,80

0,05

21,2

6,88

1375

0,08

Maximum

425,7

88,2

393,7

17,00

16,20

0,80

0,23

36,4

7,21

2070

0,37

Na základe testovania procesu rekarbonizácie v trvaní približne 2 000 hodín pri meniacich sa podmienkach
množstva HBD, prietoku CO2, prietoku vody v cirkulačnej slučke, výške fluidnej vrstvy, prietoku privádzanej vody
a odtok koncentrátu bolo zistené, že obsah Ca a Mg vo vode koncentrátu je výrazne ovplyvňovaný množstvom HBD
a prietokom čerstvej vody a menej prietokom CO2. Po zastavení prítoku čerstvej vody stúpla koncentrácia Ca a Mg
a klesala s obnovením prítoku čerstvej vody aj pri vyššom tlaku CO2 (Derco et al., 2019). Preto bolo navrhnuté, aby
rekarbonizovaná voda bola odvádzaná z reaktora do usadzovacej nádrže a cirkulovala medzi reaktorom
a usadzovacou nádržou. Tým sa dosiahlo mnohonásobne vyššie vylúhovanie karbonatickej horniny. Až keď sa
dosiahla hodnota vody s patričným obsahom Mg (v rozpätí 100 – 200 mg L-1) je možné koncentrát kontinuálne
odvádzať do vodojemu s pitnou vodou. Rýchlosť produkcie a odvodu iónov Ca a Mg zo systému bola vyvážená.
Obohatenie vody o Ca a Mg pri jednom prechode cez vrstvu HBD nebolo dostatočné. Takýto systém s pridanou
cirkulačnou nádržou preukázal, že vo výslednom koncentráte sa dá bezpečne udržiavať interval koncentrácie, napr.
Mg medzi 100 – 200 mg L-1 a ten je možné vo vhodnom pomere, približne 1 : 20 až 1 : 10 riediť v pitnej vode.
Podotýkame, že takto vyrobený koncentrát obsahoval malé množstvo mikročastíc HBD a zostatkovú koncentráciu
voľného CO2, približne 450 mg L-1. Po nariedení koncentrátu v pitnej vode v pomere 1 : 10 sa mikročastice za jeden
deň rozpustili s obsah Ca a Mg stúpol približne o 10 %. Rovnaký proces sa dá očakávať vo vodojeme
a vo vodovodnom potrubí.

VÝSLEDKY
KONŠTRUKCIA REKARBONIZAČNÉHO REAKTORA S FLUIDIZOVANOU VRSTVOU
Na základe laboratórneho testovania bol navrhnutý rekarbonizačný reaktor s fluidizovanou vrstvou (obr. 3). Celé
zariadenie má tri hlavné častí: teleso reaktora, cirkulačnú nádrž a dávkovaciu nádrž (Jelemenský, 2020).
Systém je poháňaný dvoma čerpadlami. Jedno čerpadlo slúži ako cirkulačné a druhé na odvádzanie vyrobeného
koncentrátu do vodojemu s pitnou vodou. Oxid uhličitý je dodávaný tlakovými fľašami so sériovým zapojením.
Rekarbonizačný reaktor s fluidnou vrstvou má dĺžku približne 3.,5 m a priemer 150 mm. Vrchná časť je rozšírená a má
priemer 250 mm. Vo vrchnej časti reaktora je umiestnený dávkovač HBD. V reaktore je 20 – 40 kg HBD. Usadzovacia
cirkulačná nádrž má objem približne 500 litrov. Cirkulačné čerpadlo má výkon do 5 m3 hod-1. Čerpadlo na doplnenie
vody do systému má výkon do 0.,2 m3 hod-1. Výkon cirkulačného čerpadla je teda približne 25 krát vyšší než čerpadla
na dopĺňanie vody, čím sa zabezpečí mnohonásobné premývanie HBD a tým aj vyšší obsah Ca a Mg v koncentráte.
Vyrobený koncentrát sa gravitačne odvádza priamo do vodojemu, kde sa mieša s pitnou vodou. Oxid uhličitý sa
privádza do spodnej časti reaktora a jeho prietok je meraný rotametrom. Celé zariadenie je vyrobené z materiálov,
ktoré odolávajú korózii. Všetky použité materiály vyhovujú hygienickým požiadavkám pre styk s pitnou vodou.
Konštrukcia a umiestnenie reaktora rešpektuje existujúce podmienky vodojemu, reaktor bol umiestnený tak, aby
neboli potrebné žiadne stavebné úpravy.
POLOPREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA
Pred uvedením RRF do prevádzky na vodnom zdroji Devičie bola realizovaná dlhodobá poloprevádzková skúška,
v celkovej dĺžke 30 dní.
Prvá séria testovania trvala 340 hodín a bola zameraná na zistenie funkčnosti zariadenia za účelom zistenia
možných obmedzení z hľadiska množstva HBD, rýchlosti cirkulácie vody, spotreby CO2 a prítoku vody do systému
(Jelemenský et al., 2019). V prvom kroku bol systém naplnený 10 kg HBD a 449 litrov vody. Prietok cirkulujúcej vody
bol 3.6 m3 hod-1, čo zodpovedá prahovej hodnote fluidizácie. Prítok CO2 bol 1NL CO2 . min-1 a pretlak na regulátore
bol 1 bar. Sledovaná bola vodivosť, pH, teplota vody a obsah Ca a Mg. Po ôsmich hodinách prevádzkovania RRF
vodivosť stúpla z 550 µS cm-1 na 1 400 µS cm-1, pH kleslo zo 7,75 na 6,22 a teplota vody stúpla zo 17,0C na 22,8C.
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Obsah Ca stúpol z 57,1 mg L-1 na 67,2 mg L-1 a obsah Mg stúpol z 20 mg L-1 na 160 mg L-1. Počas ďalších 27 hodín
vodivosť vzrástla na 4 756 µS cm-1 a obsah Ca na 104,5 mg L-1 a Mg na 665,0 mg L-1. Potom sa začala do reaktora
pridávať voda s prítokom 316 L hod-1. Cirkulácia vody a prítok CO2 sa nemenil. Prítok čerstvej vody sa prejavil
významným zrieďovaním. Po šiestich hodinách sa stabilizoval obsah Ca na hodnote približne 60 mg L -1 a Mg na 80
mg L-1. Prítok a odtok vody 316 L hod-1 z reaktora zodpovedá približne 1/3 spotreby vody ku spotrebiteľovi, čiže nárast
Mg vo vode odvádzanej k spotrebiteľovi bude zvýšený z 10 mg L-1 na viac než 30 mg L -1. Ďalej boli realizované viaceré
testy, pri ktorých sa menilo množstvo pridávanej a odvádzanej vody, obsah PVD a taktiež množstvo CO2 (Jelemenský
et al. 2019).
Ako najoptimálnejšie prítok a odtok vody bol v reálnom systéme určený na hodnotu 120 L hod-1. Takýto prítok
a odtok vody v reálnom systéme znamenal miešanie koncentrátu do vody vo vodojeme v pomere 1 : 10. Vodivosť
v koncentráte bola stabilizovaná na úrovni približne 3 150 µS cm-1, obsah Ca na úrovni 85 mg L-1 a obsah Mg na úrovni
120 mg L-1. Pri miešaní koncentrátu s vodou vo vodojeme tak dosiahneme nárast koncentrácie Ca o 6,4 mg L-1 a Mg
o 12 mg L-1. Ďalej boli realizované viaceré testy za rôznych podmienok, pričom sa menil prietok vody, množstvo
dodávaného CO2 a množstvo HBD. Výsledky boli podobné. So znižovaním prítoku vody rástla produkcia Ca a Mg
a podobná závislosť bola pozorovaná aj pri zvyšovaní prítoku CO2 aj keď nie tak výrazne. V koncentráte boli
zaznamenané zostatkové koncentrácie voľného CO2 na úrovni 150 mg L-1, t. j. nie všetok CO2 sa spotreboval.

Obr. 3 Schéma zariadenia na rekarbonizáciu pitnej vody na vodnom zdroji v obci Devičie.

DISKUSIA
Na základe priemernej ročnej spotreby vody v obci Devičie (11 000 m3 rok-1) a požadovanom náraste Mg o 10 mg
L-1 je denná potreba Mg 301 g deň-1. Získané denné hodnoty produkovaného Mg pri rôznych použitých podmienkach
sú uvedené v tab. 3.
Tab. 3 Produkcia horčíka v ustálenom stave pri rôznych podmienkach procesu.

Prítok vody L hod-1
Prietok CO2 NL min-1
Produkcia horčíka g deň-1

60
1
564,5
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120
1
567,3

120
2
633,6

180
2
695,5

316
1
455,1
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Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že pri všetkých použitých podmienkach RK presiahlo množstvo produkovaného Mg
výrazne požiadavku 301 g deň-1. Ďalšie zvýšenie produkcie Mg je ešte možné predpokladať po rozpustení mikročastíc
HBD vo vode vo vodojeme, keďže koncentrát obsahoval zvyškové množstvo nespotrebovaného CO 2 na úrovni 250
mg L-1. Treba však počítať s postupným poklesom Mg a zvyšovaním obsahu Ca s časom. Po rozpustení MgO sa začne
vo zvýšenej miere rozpúšťať CaCO3. Taktiež treba vziať do úvahy skutočnosť, že pri nižšej teplote v reálnom systéme
vodojemu (viac než o 10C) je rozpustnosť CO2 vyššia a rozpúšťanie bude intenzívnejšie. Ako maximálnu spotrebu
HBD a CO2 pri náraste obsahu Mg minimálne o 10 mg L-1 a Ca minimálne o 6 mg L-1 pri priemernej ročnej spotrebe
vody 11 000 m3 bola určená predpokladaná spotreba HBD približne 740 kg a spotreba CO2 približne 800 kg.
Poloprevádzkové testovania preukázali robustnosť zariadenia v širokom intervale podmienok. Množstvo
produkovaných iónov Ca a Mg a ich pomer je možné regulovať prietokom vody cirkulovanej množstvom HBD
a prietokom CO2.
Nami vyrobený reaktor pre vodný zdroj v obci Devičie bol navrhnutý a vyrobený na základe požiadavky zvýšiť
obsah Mg najmenej o 10 mg L-1 a tvrdosť vody najmenej o 0,6 mmol L-1 pre reálnu dennú spotrebu pitnej vody v obci
Devičie približne 0,35 L s-1. Z výsledkov poloprevádzkovej skúšky vyplynuli nasledovné odporúčané podmienky pre
rekarbonizáciu pitnej vody na vodnom zdroji Devičie:
• cirkulačná rýchlosť vody medzi reaktorom a zásobníkom 3,8 – 4,1 m3 hod-1,
• prítok vody do zásobníka 110 – 130 L hod-1,
• dosahovaná koncentrácia Mg iónov 100 – 130 mg L-1,
• prietok CO2 117 g hod-1 (0.4 NL min-1),
• prídavok HBD za tri dni 4 kg.
Za uvedených podmienok je minimálna produkcia Mg za deň 302 g.
Z dosiahnutých výsledkov uvedených vyššie je zrejmé, že produkcia Mg, Ca iónov, resp. tvrdosti vody zostaveným
prototypom RRF je plne zabezpečená. Obdobné RRF je možné použiť pre vodné zdroje s výdatnosťou do 5 L s-1.
Treba však zväčšiť priemer reaktora (do 0,4 m), výrazne zvýšiť objem cirkulačnej nádrže (5 – 10 m3) a výrazne zvýšiť
prietok cirkulujúcej vody (min. na 15 m3 hod-1). Takýto väčší RRF sa v súčasnosti pripravuje v rámci projektu LIFE –
WATER and HEALTH (2018) pre vodný zdroj Kokava nad Rimavicou s priemernou výdatnosťou 3,3 L s-1.
Veľmi ťažko sa nám porovnávajú naše dosiahnuté výsledky procesu rekarbonizácie s obdobnými prácami
vo svetovej literatúre. Na jednej strane je to skutočnosť, že pokiaľ je nám známe v našom prípade sa jedná o prvý
vyvinutý reaktor s fluidnou vrstvou. Prietokový systém používajú v súčasnosti vo viacerých krajinách. Vodárenské
spoločnosti však výsledky prakticky nezverejňujú, považujú ich za svoje „know how“, resp. sú patentovo chránené. Nie
sú dostupné údaje o spotrebe hornín, o potrebných množstvách CO2 a podobne. Na Slovensku bolo realizovaných
viacero poloprevádzkových skúšok procesu rekarbonizácie vo vodárenských nádržiach pre pitnú vodu s veľmi nízkou
tvrdosťou a nízkym obsahom Ca a Mg (Barloková et al., 2017). Napríklad vo vodárenskej nádrži Hriňová za pomoci
HBD a saturácie CO2 pretekaním vody cez filter bola zvýšená tvrdosť vody z 0,4 mmol L-1 na 1,2 mmol L-1 a vo
vodárenskej nádrži Turček v poloprevádzkových skúškach bolo dosiahnuté zvýšenie tvrdosti vody z 0,35 mmol L-1 na
1,52 mmol L-1. Rekarbonizovalo sa však len približne 0,05 L s-1 vody.
V súčasnosti sa vo viacerých krajinách sveta realizuje rekarbonizácia pitnej vody s veľmi nízkou tvrdosťou, resp.
desalinizovanej morskej vody (napr. Škótsko, Švédsko, Španielsko a hlavne arabské krajiny). Z nám dostupných
údajov sa vo Švédsku takto mineralizuje desalinizovaná morská voda v lokalitách Sandvik Oland a Gotland (Swedish
Royal Court 2017; Bygga bo och miljö 2020). Na lokalite Sandvik je množstvo rekarbonizovanej vody 3 000 m3 deň-1
a na lokalite Gotland 7 000 m3 deň-1. Cieľové hodnoty rekarbonizácie sú v obidvoch prípadoch pre Ca 30 mg L-1 a pre
Mg 10 mg L-1. Na lokalite Sandvik sa ako hornina používa HBD a na lokalite Gotland kalcit. V obidvoch prípadoch sa
používa saturácia CO2. Ďalšie údaje nie sú dostupné.

ZÁVERY
Nami vyrobený RRF preukázal vysokú spoľahlivosť a robustnosť v širokom intervale podmienok. Množstvo
produkovaných iónov Ca a Mg je možné efektívne regulovať najmä prietokom cirkulovanej vody, množstvom HBD
a taktiež prietokom CO2. Produkcia Ca a Mg iónov je zabezpečená najmä cirkuláciou vody medzi reaktorom
a cirkulačnou nádržou.
V daných podmienkach Devičie (výdatnosť zdroja 0,35 L s-1) je možné pomocou RRF bezpečne dosiahnuť v pitnej
vode nárast Mg o 10 mg L-1, Ca o 6 mg L-1 a tvrdosti o vody o 0,6 mmol L-1.
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Nami vyvinutý RRF je pomerne jednoduchý a finančne nenáročný. Nevyžaduje žiadne stavebné úpravy
na existujúcom vodnom zdroji. Na jeho umiestnenie je potrebný priestor do dvoch 2 m2. Takýmito typmi reaktora je
možné rekarbonizovať vodu s výdatnosťou do 3 L s-1 prípadne až do 5 L s-1. Prevádzka RRF je tiež finančne nenáročná.
Na úpravu vody na vodnom zdroji v obci Devičie (11 000 m3 rok-1) je spotreba HBD približne 700 kg a spotreba CO2
je približne 800 kg.
Vyrobený prototyp RRF bol uvedený do prevádzky 28. júna 2021. V prvých 14 dňoch prevádzky bola hodnota
konduktivity na úrovni 1200 – 1250 µS cm-1, obsah Mg sa pohyboval okolo 130 – 135 mg L-1 a Ca okolo 100 mg L-1.
Na internetovej stránke http://uniba.sk/lifewaterhealth je možné sledovať jeho účinnosť, t. j. produkciu iónov Ca a Mg
v reálnych podmienkach počas nasledujúcich piatich rokov prevádzky.
Poďakovanie: Tento projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie, LIFE - Water and Health LIFE17 ENV/SK/000036.
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