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ÚVOD 

Na základe ZoD č. 03/19 medzi objednávateľom Prírodovedeckou fakultou UK 

a zhotoviteľom Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU sa zhotoviteľ zaväzuje  

vykonať pre objednávateľa toto dielo, resp. činnosť: 

 Laboratórne testy hornín za účelom vylúhovania Ca a Mg. 

Zmluvné  strany sa dohodli  na týchto kvalitatívnych parametroch (znakoch) diela:  

Účelom navrhovaných experimentov je získanie podkladov pre návrh a prevádzkovanie 

poloprevádzkového rekarbonizačného reaktora s fludizovanou vrstvou (RRFV) pre 

obohatenie pitných vôd o Ca a Mg. Cieľom je zrealizovať laboratórne testy na horninových 

materiáloch: polovypálený dolomit (PVD), dolomit, sadrovec, vápenný hydrát alebo ich 

zmesi za účelom obohatenia vôd o Ca a Mg za sýtenia systému. 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet plnenia a objednávateľ prevziať v dohodnutej dobe: 

  - Termín začatia:   21. 1. 2019 

     - Termín dodania: 30. 11. 2019 

2.  Zhotoviteľ  dokončí  a samostatne odovzdá objednávateľovi tieto časti predmetu plnenia: 

2a. Výber najvhodnejších materiálov alebo ich zmesí pre obohacovanie vôd o Ca a Mg 

v molovom pomere 0,1 – 1 až 0,5 – 1.  

2b, Špecifkikácia potrebných množstiev CO2 (prípadne aj iných okysľovacích reagentov) 

a horninového materiálu na vodný zdroj s výdatnosťou 1 l.s-1 za rok pri náraste obsahu 

Mg o 10 mg . l-1.  

2c, Realizácia dlhodobého laboratórneho testu – minimálne tri mesiace na vybranom 

horninovom materiáli. Podľa potreby je potrebné dopĺňať horninový materiál. 

Upravovaná voda má pôvodný obsah vápnika cca 25 mg . l-1, Mg cca 5 mg.l-1 a mineralizácia 

je cca 250 mg.l-1. Kvantitatívny efekt vylúhovania (Ca, Mg, Mg + Ca, pH, vodivosť, KNK4,5) 

je potrebné sledovať prvé 2 dni najmenej v dvojhodinových intervaloch a do konca pokusu 

v jednodňových intervaloch. 

3. Priebežný a celkový záväzok zhotoviteľa je splnený odovzdaním a prevzatím predmetu 

plnenia a podpísaním priebežného a záverečného odovzdávacieho protokolu 

zodpovedným, príp. iným povereným zástupcom objednávateľa, alebo neopodstatneným 

odmietnutím  prevzatia predmetu plnenia objednávateľom.  
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4.  Zhotoviteľ  je oprávnený ukončiť plnenie predmetu zmluvy aj pred dohodnutým časom 

uvedeným v predchádzajúcich  bodoch  a  vyzvať  objednávateľa na prevzatie. 

Podmienkou odovzdania priebežnej správy je splnenie predmetu plnenia v bodoch 2a 

a 2b). 

Riešenie v rámci tejto zmluvy je súčasťou participácie riešiteľov z FCHPT STU na riešení 

projektu "LIFE17 ENV/SK/000036, LIFE Environment and Resource Efficiency project 

application. Improvement of health status of population of the Slovak Republic through 

drinking water re-carbonization". 
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1 TEORETICKÉ ZÁKLADY SKÚMANÝCH PROCESOV 

1.1 Požiadavky na kvalitu pitnej vody 

Pitná voda pochádzajúca z prírodného či už povrchového alebo podzemného zdroja, musí 

vyhovovať predpísaným zdravotným i technickým požiadavkám. Ukazovatele kvality pitnej 

vody a ich limity sú uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú 

na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Medzné a odporúčané 

hodnoty pre vybrané ukazovatele sú zhrnuté v tab. 1.1. Toto nariadenie nahradilo normu STN 

75 7111 Pitná voda z roku 1989, ktorá bola určená pre posudzovanie kvality vody určenej k 

zásobovaniu obyvateľstva. 

 

Tab. 1.1 Medzné a odporúčané hodnoty niektorých vybraných ukazovateľov pitnej vody. 

Horčík Mg2+ 
10,0 – 30,0 mg.l-1 Odporúčaná hodnota 

125 mg.l-1 Medzná hodnota 

Vápnik Ca2+ > 30 mg.l-1 Odporúčaná hodnota 

Vápnik a horčík Ca2+ + Mg2+ 1,1 – 5,0 mmol.l-1 Odporúčaná hodnota 

Zdroj: Príloha č.1 k nariadeniu vlády 496/2010 Z. z. 

Podľa STN 75 7151 Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím (pre oceľové, 

liatinové a betónové potrubie) sú pre dané ukazovatele určené hodnoty: 

Ca2+ : viac ako 0,5 mmol.l-1  KNK4,5: viac ako 0,8 mmol.l-1 

Táto norma stanovuje požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím verejných 

vodovodoch vzhľadom na jej účinky na potrubný materiál. 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 636/2004 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných 

vodovodoch, podobne odporúča hodnotu KNK4,5 z hľadiska chemickej stability vody viac než 

0,8 mmol.l-1. 

1.2 Proces rekarbonizácie  

Správne fungovanie ľudského tela potrebuje nielen vodu, ale aj látky rozpustené v nej. Tie 

môžu byť prítomné vo veľkom množstve (makronutrienty) alebo v malom, ako stopové prvky 

(mikroelementy).  
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Medzi makronutrienty sú zahrnuté: uhľovodíky, sírany, chloridy, sodík, draslík, vápnik a 

horčík. Nízky obsah iónov závisí predovšetkým na chemickom zložení hornín a zemín, 

ktorými voda preteká. Ak sa voda formuje v geologických štruktúrach chudobných na 

rozpustné minerálne látky, potom sa stáva málo mineralizovanou.  

Nízko mineralizované vody sa prejavujú veľmi korozívne. Tiež sú agresívne na betónové 

prvky vodojemov a spôsobujú koróziu rozvodného potrubia. Okrem spomenutých vlastností, 

málo mineralizovaná voda, nie je vhodná ani zo zdravotného hľadiska, pretože má potenciál 

vyplavovať z organizmu minerálne látky vo väčšom množstve ako ich sama dodáva (Olejko, 

2007). Pri úprave takýchto vôd je potrebné zvýšiť koncentráciu Ca2+ a Mg2+ v 

technologickom postupe a tak minimalizovať jej korozívne resp. agresívne účinky. 

1.2.1 Prehľad dostupných technológií  

1.2.1.1 Rekarbonizácia vápnom a oxidom uhličitým 

Metóda je pomerne jednoduchá a patrí medzi najpoužívanejšie. Je vhodná pre veľké úpravne 

vody. Vápno reaguje s oxidom uhličitým za vzniku hydrogenuhličitanu vápenatého podľa 

nasledujúcej chemickej reakcie: 

Ca(OH)2 + 2 CO2 →  Ca(HCO3)2       (1.1) 

Pri tomto spôsobe je potrebné, aby vo vode bol tzv. rovnovážny oxid uhličitý. Tento spôsob je 

z hľadiska rýchlosti reakcie a možnosti regulácie výhodný. Je možné ho zaviesť aj do už 

existujúcich úpravní vôd. 

 

Obr. 1.1  Zjednodušená bloková schéma rekarbonizácie pomocou Ca(OH)2 a CO2 (upravené 

podľa Rodriguez a Estruch, 2009) 

Vhodný je aj do väčších úpravní vôd. CO2 je možné zmiešať jednoduchým injektorovým 

sýtičom v menšej časti vody a pridávať do vhodného zmiešavača pred, alebo po pridaní vápna 
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do celého prúdu upravovanej vody (obr. 1.1). Reakcia prebieha pomerne rýchlo. Vápno môže 

byť dávkované ako suspenzia vápenného mlieka.  

Pri využívaní procesu pridávania vápna je dôležité uvažovať so závislosťou rozpustnosti na 

pH vody a teplote. Vápno sa nemusí rozpúšťať ľahko, vtedy dochádza k zvyšovaniu zákalu vo 

vode (Olejko, 2007; Rodriguez and Estruch, 2009; Birnhack et al., 2011). To je možné 

odstrániť použitím samostatných nádrží, kde sa vytvoria turbulentné podmienky a tie 

poskytnú dobrý kontakt vápna s vodou. Tento prístup je však efektívny iba v tom prípade, že 

sú nízke prevádzkové náklady (WHO, 2007).  

1.2.1.2 Rekarbonizácia uhličitanmi a oxidom uhličitým 

Metóda spočíva v prechode vody filtrom, ktorého náplň tvoria uhličitany (obr. 1.2). Použitie 

uhličitanov je ekonomicky výhodné v zlacnení nákladov na chemikálie. Prírodné suroviny 

ako vápenec, resp. dolomit patria medzi lacnejšie suroviny (Olejko, 2007). 

Proces prebieha podľa chemických reakcií: 

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2     (1.2) 

MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2    (1.3) 

 

Obr. 1.2 Zjednodušená bloková schéma rekarbonizácie s využitím vápenca a CO2  

  (upravené podľa Rodriguez a Estruch, 2009) 

Tento spôsob má však aj niekoľko nevýhod. Ustaľovanie rovnovážneho stavu trvá pomerne 

dlhý čas a vápenec aj dolomit, ak sú veľmi jemne mleté, zanechávajú vo vode pri ich 

nadbytku zákal, ktorý sa dá odstrániť len čírením. Dôležitým faktorom je teda aj čistota 

použitého vápenca. Reakcia prebieha optimálne len za prebytku CO2, pričom je nutné riadiť 

proces tak, aby nevznikala voda s agresívnymi účinkami, resp. s výrazným nadbytkom CO2. 

Preto nadbytočný CO2 je nutné odstraňovať so zreteľom na reguláciu pH a alkality vody po 

úprave.  Z tohto dôvodu by bolo optimálne zaradiť technologickú jednotku na desorpciu CO2 

(napr. stripovanie vzduchom). Následne by bol nadbytočný CO2 recirkulovaný a znova 

zmiešaný s vodou pred úpravou (Rodriguez and Estruch, 2009). Technológia je využívaná iba 
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vtedy, ak sa upravuje voda čírením. Tam by mohol mať mierny prebytok mletého uhličitanu 

aj pozitívne vlastnosti pri tvorbe koagulačných centier. Pri použití tohto spôsobu je potrebné 

rekarbonizáciu zaradiť pred vlastnú koagulačnú technológiu (Olejko, 2007). 

1.2.1.3 Rekarbonizácia uhličitanmi a silnými kyselinami 

Pri tejto metóde sa využíva ako alkalizačné činidlo mletý vápenec alebo dolomit. Pre úpravu 

pH je možné použiť kyselinu chlorovodíkovú alebo sírovú. Týmto spôsobom sa zvyšuje 

mineralizácia na jednej strane silnými kyselinami a na strane druhej sa tvorí 

hydrogénuhličitan vápenatý alebo horečnatý podľa chemických reakcií (Olejko, 2007) : 

2 CaCO3 + H2SO4 →  CaSO4 + Ca(HCO3)2    (1.4) 

2 CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + Ca(HCO3)2    (1.5) 

Podobne prebiehajú reakcie s uhličitanom horečnatým. Jemne mleté uhličitany je možné 

dávkovať ako vodné suspenzie špeciálnymi dávkovacími čerpadlami, alebo dávkovať ako 

sypký suchý materiál priamo do surovej vody. Vhodné je dávkovať mierny prebytok 

alkalizačných hmôt, aby sa predišlo zvýšeniu korozívnosti vody. Táto metóda je rovnako 

vhodná iba vtedy, ak sa upravuje voda koaguláciou. Pri danej koagulácií sa odstráni prebytok 

mletého alkalizačného činidla. Rekarbonizáciu je preto vhodné zaradiť pred vlastnú úpravu 

vody. 

Tento spôsob nie je odporúčaný z dôvodu jednostranného zvýšenia tvrdosti, hodnota 

kyselinovej neutralizačnej kapacity (KNK) sa nezvyšuje (Olejko, 1999). 

1.2.1.4 Rekarbonizácia s polovypáleným dolomitom a oxidom uhličitým 

Polovypálený dolomit (PVD) je špeciálna úpravárenská alkalická hmota, ktorá sa vyrába z 

dolomitu, ktorý je zmesou 50 % CaCO3 a 50 % MgCO3. Žíhaním pri teplotách 650-800 °C sa 

rozloží horečnatá zložka na MgO a CaCO3 ostáva neporušený. Vzniká tak veľmi reaktívna 

hmota, vhodná na znižovanie obsahu CO2 pri úprave vody. Pri rekarbonizácii prebiehajú 

chemické reakcie: 

MgO + 2 CO2 + H2O → Mg(HCO3)2     (1.6) 

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2     (1.7) 

Do vody sa tak dostáva horečnatá aj vápenatá zložka, čo z hľadiska zdravotného je veľmi 

významný faktor, pretože horčík je dôležitý biogénny prvok. PVD sa väčšinou používa ako 

zrnitý materiál plnený do filtrov. Filtre tvoria reaktor, v ktorom prebieha chemická reakcia 

medzi oxidom uhličitým a PVD podľa hore uvedených reakcií. Hmota PVD je postupne 

spotrebovávaná, preto sa táto filtračná hmota musí dopĺňať. Kvôli tomu, že filter pracuje aj 
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mechanicky a zachytáva suspenziu ako pieskový filter, je potrebné, aby filtre boli vybavené 

armatúrou na pranie hmoty. Pranie je potrebné vykonávať pravidelne, pretože filtračná hmota 

má tendenciu spekať sa vylúčeným CaCO3. Pri vypieraní filtra dôjde k odstráneniu aj 

prachových častí vzniknutých rozpadom zŕn PVD (Olejko, 1999). Avšak väčšinou málo 

mineralizované vody majú nedostatočné množstvo CO2 a teda obohatenie vápnikom 

nedosiahne dostatočnú úroveň. Je nutné, aby bol tento proces optimalizovaný z hľadiska 

dodávania CO2. 

Niektoré technológie na zvyšovanie mineralizácie pitných vôd sú patentované. Väčšina 

z týchto vynálezov je zameraná na prípravu rôznych alkalizačných hmôt. Avšak ich príprava 

si vyžaduje v našich podmienkach nedostupné hmoty, napr. koralový piesok, atď. 

1.3 Proces fluidizácie  

Pri tomto procese sa v reakčnej kolóne udržiava vrstva tuhých častíc vo vznose a pohybe 

vďaka  prúdenia tekutiny zdola nahor. Takéto usporiadanie zariadenia má výhodu v tom, že 

vytvára podmienky pre dobrý prestup látky v dôsledku veľkej plochy medzifázového 

rozhrania  medzi tuhou a kvapalnou, resp. plynnou fázou. Veľké medzifázové, resp. reakčné 

rozhranie má za následok podstatne väčšie hodnoty objemových reakčných rýchlosti v 

porovnaní s klasickými náplňovými  reakčnými kolónami.   

Reaktory s fluidizovanou vrstvou teda umožňujú intenzifikovať procesy, ktoré sa odohrávajú 

na medzifázovom rozhraní. Fluidizácia sa uplatňuje v rôznych odvetviach chemického 

priemyslu, v anaeróbnych a anoxických procesoch čistenia odpadových vôd, ako aj v procese 

denitrifikácie pri úprave pitných vôd. 

1.3.1 Charakteristický rozmer častíc 

K základným návrhovým parametrom reaktora s fluidizovanou vrstvou patrí veľkosť resp. 

charakteristický rozmer častíc. Od veľkosti častíc a ich hustoty budú závisieť hydraulické 

pomery v reaktore, resp. hodnoty mimovrstvovej rýchlosti potrebné na dosiahnutie 

požadovanej expanzie vrstvy v reaktore. S potrebnou vnútornou recirkuláciou súvisí značná 

časť prevádzkových nákladov reaktora s fluidizovanou vrstvou. Preto potrebujeme poznať 

veľkosť častíc.  

Existujú rôzne spôsoby získania potrebných údajov. Jednou z nich je geometrický priemer ôk 

použitých sít pre danú sitovú frakciu. Ďalšou možnosťou je napr. použitie ekvivalentného 

priemeru častíc. Sieh a kol. (1986) na základe mikroskopických pozorovaní usúdili, že častice 

nosiča katalyzátora ako aj biočastice môžu byť aproximované elipsoidom (vajcovitý tvar). 

Doporučujú prekonvertovať každú časticu na guľovitú s ekvivalentným objemom a 

priemerom di (ekvivalentný priemer), ktorý možno vypočítať podľa rovnice:   
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d a bi i i= . 23

       (1.8) 

kde  ´b´ predstavuje menší (priečny) priemer a ´a´ predstavuje väčší (eliptický) priemer.  

U nerovnomerných častíc možno okrem ekvivalentného priemeru použiť na určenie 

priemernej veľkosti častíc Sauterov priemer podľa rovnice:  
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kde mi je počet častíc o priemere di, d  je Sauterov priemer, resp. v tvare:   
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       (1.10) 

1.3.1Prahová rýchlosť fluidizácie 

Hodnotu prahovej rýchlosti wp možno určiť z experimentálnej závislosti tlakovej straty P od 

mimovrstvovej rýchlosti tekutiny w (obr. 1.3).  

 

Obr. 1.3 Závislosť straty tlaku vo vrstve od mimovrstvovej rýchlosti tekutiny. 

Pre guľové častice možno využiť rov. (1.11).  

tc

pt

p
d

Re
w




                                                (1.11) 

kde 
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Cd  je koeficient odporu prostredia 

ds    priemer častice 

g      gravitačné zrýchlenie 

Ret   Reynoldsové číslo pre úletovú rýchlosť častice 

s     hustota tuhých častíc 

1     hustota kvapaliny 

      dynamická viskozita kvapaliny 

a, b, c, d  parametre empirických korelačných vzťahov 

Pre neguľové častice možno použiť empirické rovnice.  

1.3.2 Expanzia fluidizovanej vrstvy 

Mierou expanzie vrstvy je medzerovitosť ε, ktorá je tiež funkciou pomeru mimovrstvovej 

rýchlosti w k úletovej/pádovej rýchlosti častice ut. Pre fluidizovanú vrstvu je závislosť medzi 

ε = (w/ut) lineárna, a na jej vyjadrenie sa najčastejšie využíva Richardson-Zakiho korelácia 

v tvare (Vajda et al., 1998; Di Felice and Kehlenbeck, 2000): 

n

tu

w
=ε                                (1.12) 

Hodnota exponenta ´n´ závisí od vlastnosti tuhých častíc a tekutiny. Jeho hodnota sa určuje 

experimentálne. 

Hodnotu úletovej rýchlosti ut možno vypočítať pomocou Newtonovho sedimentačného 

zákona (Kossaczký a Surový, 1972; Dueck, 2013):  

 5,0p
)

ρC3

d.g)ρsρ(4

(=u
l

..
d

l
-

t      (1.13) 

Pritom platí (Mulcahy et al., 1981): 

 Cd = a . Re-b       (1.14) 

 n = c . Ret
-d       (1.15) 

 
μ

u.ρ.d
=Re

ts

t        (1.16) 

kde 

Cd  koeficient odporu prostredia 

ds     priemer častice 
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g      gravitačné zrýchlenie 

Ret  Reynoldsové číslo pre úletovú rýchlosť častice 

s    merná hmotnosť tuhých častíc 

1      merná hmotnosť kvapaliny 

       dynamická viskozita kvapaliny 

a, b, c, d  - parametre empirických korelačných vzťahov 

1.3.3 Veľkosť čiastočne zreagovanej častice 

Veľkosť čiastočne zreagovanej častice možno určiť mikroskopickými meraniami. Ďalšou 

možnosťou je využitie hydraulického modelu pre opis expanzie fluidizovanej vrstvy jeho 

rozšírením o hrúbku zreagovanej vrstvy  ako ďalší parameter. Pre priemer d čiastočne 

zreagovanej častice potom platí: 

 d = d0 - 2 .         (1.17) 

kde d0 je pôvodný priemer častice. 
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2 METODIKA EXPERIMENTOV A SPRACOVANIA VÝSLEDKOV 

2.1 Opis experimentálnych zariadení 

Testovanie rozdielnych materiálov a ich kombinácií na rekarbonizáciu vody bolo 

uskutočnenie vo vsádzkovom reaktore s miešaním (obr. 2.1). Objem reaktora bol 2 litre. 

Procesy boli sledované počas piatich hodín. Reakčná zmes bola sýtená oxidom uhličitým o 

prietoku 0,48 L/min.  

 

 

Obr. 2.1 Vsádzkový rekarbonizačný reaktor s miešaním. 

Experimenty zamerané na zvyšovanie obsahu Ca2+ a Mg2+ boli realizované v laboratórnom 

rekarbonizačnom reaktore s fluidizovanou vrstvou (RFBR). Na obr. 2.2. je znázornená 

schéma skonštruovaného a testovaného fluidizačného reaktora. Sklenený reaktor je valec 

s priemerom d = 4,8 cm a s plochou prierezu 19,6 cm2. Výška reaktora je 90 cm.  

Na začiatku experimentu bola do reaktora nadávkovaná voľne sypaná frakcia polovypáleného 

dolomitu. Daná frakcia musela byť vždy vystavená prúdu vody a to z dôvodu odstránenia 

prípadných drobných častíc, ktoré by mohli poškodiť čerpadlo a tiež z dôvodu odstránenia 

alkalických zložiek (alkalické prachové zložky na povrchu PVD).  

RFBR bol prevádzkovaný vo vsádzkovom režime z pohľadu tuhej fázy a kontinuálnom 

režime z pohľadu recirkulovanej upravovanej vody a oxidu uhličitého. Upravovaná voda bola 

zachytávaná v zásobnej nádrži a recirkulovaná naspäť do RFBR. Takýto prevádzkový režim 

bol zvolený z dôvodu prípravy koncentrátu s čo najvyšším obsahom vápenatých a 
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horečnatých iónov a tak následne využiť takýto koncentrát na obohatenie nízko 

mineralizovanej veľmi mäkkej vody a to zmiešavaním s relevantným množstvom vody.  

Fluidizačný reaktor musí byť vybavený vhodným distribučným elementom (obr. 2.3), ktorý 

zabezpečuje rovnomernú distribúciu tekutiny pre vytvorenie homogénnej fluidizovanej 

vrstvy.  

 

Obr. 2.2 Schéma laboratórneho zariadenia – reaktor s fluidizovanou vrstvou 

(1 - prívod vody, 2 - recirkulačný tok, 3 - čerpadlo, 4 - reaktor s fluidizovanou vrstvou,  

5 - usadzovacia a zásobná nádrž, 6 - prívod plynu (CO2), 7 - prietokomer). 

   

Obr. 2.3 Detaily distribučného systému vody v RFBR. 

Okrem toho zabraňuje tomu, aby v mimoriadnych situáciách (napr. zníženie prietoku vody) 

častice prepadli do nižšie položenej časti zariadenia. Fluidizovanú vrstvu vytvárame tak, že 
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pod distribútor privedieme prúd kvapaliny, príp. aj plynu a postupne zväčšujeme prietok, 

hlavne kvapaliny.  

2.2  Použité analytické metódy a postupy 

Koncentrácia Ca2+ + Mg2+ 

Koncentrácia Ca2+ + Mg2+ sa stanovuje chelatometrickou metódou indikátorom 

eriochromovou čerňou T (Horáková et al., 2003).  

Činidlá 

1. Tlmivý roztok o pH 10 

Roztok I. 54,0 g chloridu amónneho sa za tepla rozpustí v 100 ml vody, pridá sa 350 ml 

vodného roztoku amoniaku (ρ = 0,91 g·ml-1) a po ochladení sa doplní destilovanou vodou na 

objem 500 ml. 

Roztok II. 0,896 g chelatonátu disodno-horečnatého (C10H12MgN2Na2O8) alebo 0,977 g 

chelatonátu didraselno-horečnatého (C10H12MgN2K2O8) sa rozpustí v 200 ml destilovanej 

vody. 

Tlmivý roztok sa pripraví zmiešaním roztoku I a II a doplnením destilovanou vodou na objem 

1 liter. Správne zloženie tlmivého roztoku sa skontroluje tak, že k 100 ml destilovanej vody sa 

pridá presne 10 ml tlmivého roztoku a pridá sa eriochromová čerň T. Vzniknuté modrofialové 

sfarbenie sa musí jednou kvapkou odmerného roztoku Chelatonu 3 zmeniť v čisto modré. 

2. Chelaton 3, odmerný roztok, c(Ch 3) = 0,05 mol·l-1 

18,6 g Chelatonu 3 (disodné soli ethylendiamintetraoctovej kyseliny) sa rozpustí v 

destilovanej vode a touto vodou doplní na objem 1 liter. Presná koncentrácia tohto titračného 

činidla sa stanoví prostredníctvom štandardného roztoku chloridu vápenatého. 

3. Eriochromová čerň T, indikátor 

0,5 g eriochromové černi T sa pridá k 100 g chloridu sodného a zmes sa rozotrie v trecej 

miske.  

4. Kyselina chlorovodíková, odmerný roztok c(HCl) = 0,1 mol·l-1 

Pripravuje sa doplnením 8,6 ml koncentrovanej HCl (ρ = 1,16 g·ml-1) destilovanou vodou do 

objemu 1000 ml. 
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Postup 

Do titračnej banky sa odpipetuje 100 ml vzorky, resp. menšie množstvo vzorky, ktoré 

doplníme na 100 ml destilovanou vodou. K vzorke sa pridá roztok kyseliny chlorovodíkovej 

(činidlo 4) v množstve, aké odpovedá KNK4,5 danej vzorky. Následne sa pridá 10 ml tlmivého 

roztoku o hodnote pH 10 (činidlo 1). Po dokonalom premiešaní sa pridá toľko tuhej zmesi 

indikátoru eriochromovej černi T, aby sa roztok sfarbil zreteľne červeno. Titruje sa odmerným 

roztokom Chelatonu 3 do modrého sfarbenia. Farebný prechod indikátoru má byť veľmi ostrý 

(Horáková et al., 2003). 

Výpočet 

c (Ca2+ + Mg2+) = 
v

t

V

VChc 310.).3(
                                     (2.1)   

kde: 

c(Ca+Mg) je celková látková koncentrácia vápnika a horčíka v mmol·l-1, 

c(Ch 3)         látková koncentrácia odmerného roztoku Chelatonu 3 v mol·l-1, 

Vt          objem roztoku Chelatonu 3, spotrebovaný do konca titrácie v ml, 

Vv        objem vzorku, vzatý k analýze v ml. 

Koncentrácia Ca2+ 

Koncentrácia vápnika sa stanovuje titračnou metódou s EDTA (Horáková et al., 2003).  

Činidla 

1. Chelaton 3, c(Ch3) = 0,05 mol.l-1: 18,6 g chelatonu 3 sa rozpustí v 1 l destilovanej vody 

2. Hydroxid draselný, c (KOH) = 5 mol.l-1: 280 g KOH sa rozpustí v 500 m l destilovanej  

vody 

3. Indikátor murexid 

Postup 

Do titračnej banky sa odpipetuje 100 ml vzorky, k nej pridáme 2 ml 5 mol.l-1 roztoku KOH a 

indikátorovú zmes murexidu do ružového odtieňa. Zmes premiešame a titrujeme 0,05 mol.l-1 

roztokom chelatonu 3 do intenzívneho fialovo – ružového zafarbenia. 

Výpočet 

Mólová koncentrácia vápnika sa vypočíta podľa vzťahu: 
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c (Ca2+) =  
V

t

V

VChc 310.).3(
           (2.2) 

kde je: 

c(Ca2+)  celková látková koncentrácia vápnika v mmol·l-1, 

c(Ch 3)  látková koncentrácia odmerného roztoku Chelatonu 3 v mol·l-1, 

Vt  objem roztoku Chelatonu 3, spotrebovaný do konca titrácie v ml, 

Vv  objem vzorku, vzatý k analýze v ml (Horáková et al., 2003). 

 

Koncentrácia Mg2+ 

Hodnoty koncentrácie horčíka sa získavajú odpočítaním hodnoty koncentrácie vápnika od 

sumy vápnika a horčíka (Horáková et al., 2003). 

Hodnoty  ZNK8,3 

Hodnoty pre ZNK8,3 sa stanovujú titračne odmerným roztokom (Horáková et al., 2003). 

Činidla 

1. Hydroxid sodný, zásobný roztok, c (NaOH) = 15 mol.l-1  

625 g NaOH sa rozpustí v 800 ml destilovenj vody. Roztok sa nechá niekoľko dní ustáť. 

2. Hydroxid sodný, odmerný roztok, c (NaOH) = 0,1 mol.l-1 

6,7 ml zásobného roztoku NaOH sa zriedi destilovanou vodou (prevarenou a následne 

ochladenou) a doplní na jeden liter. Roztok je potrebné chrániť pred stykom s 

atmosférickým oxidom uhličitým.  

3. Fenoftalein, indikátorový roztok 

0,5 g fenoftaleinu sa rozpustí v 50 ml etanolu (96%), zriedi sa 50 ml destilovanej vody a 

dobre sa premieša. 

Postup 

Do titračnej banky sa odpipetuje 100 ml vzorky, pridá sa 5 kvapiek indikátora fenolftaleínu. 

Vzorka sa titruje za opatrného miešania odmerným roztokom hydroxidu sodného až do 

ružovej farby. Ružové sfarbenie je nutné, aby vydržalo aspoň po dobu 30 s. 
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Výpočet 

 ZNK8,3 = 

V

t

V

VNaOHc 310.).(
      (2.3) 

kde: 

ZNK8,3 schopnosť vody reagovať s hydroxidovými iónmi do pH 8,3 v mmol.l-1, 

c(NaOH)  látková koncentrácia odmerného roztoku NaOH v mol·l-1, 

Vt   objem roztoku NaOH, spotrebovaný do konca titrácie v ml, 

Vv   objem vzorku, vzatý k analýze v ml (Horáková et al., 2003). 

 

Hodnoty KNK4,5 

Hodnoty pre KNK4,5  sa stanovujú titračným stanovením odmerným roztokom kyseliny 

chlorovodíkovej (Horáková et al., 2003). 

Činidla 

1. Kyselina chlorovodíková, c (HCl) = 0,1 mol.l-1  

2. Methylová oranž, indikátorový roztok + 

0,05 g sodnej soli methylovej oranže sa rozpustí v 100 ml horúcej destilovanej vode a po 

vychladnutí sa filtruje. 

Postup 

Do titračnej banky sa odpipetuje 100 ml vzorky, pridajú sa asi 3 kvapky indikátorového 

roztoku methylovej oranže. Titruje sa roztokom kyseliny chlorovodíkovej zo žltého 

zafarbenia do cibuľovej farby. 

Výpočet 

KNK4,5 = 
V

t

V

VHClc 310.).(
      (2.4) 

kde: 

KNK4,5  schopnosť vody reagovať s vodíkovými iónmi do pH 4,5 v mmol.l-1, 

c(HCl)  látková koncentrácia odmerného roztoku HCl v mol·l-1, 

Vt  objem roztoku HCl, spotrebovaný do konca titrácie v ml, 

Vv  objem vzorkyna analýzu v ml (Horáková et al., 2003). 
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Koncentrácia CO2 

Stanovenie koncentrácie pre CO2 sa uskutočňujú výpočtom. Voľný CO2 sa stanovuje na 

základe hodnoty ZNK8,3 (Horáková et al., 2003). 

Meranie pH 

Hodnoty pH sú snímané pomocou pH sondy fy. JENWAY 3510. 

Postup pri vykonaní Heyerovej skúšky 

Do fľaše s objemom 250 ml so zabrúsenou zátkou sa odváži 1 až 2 g práškového mramoru. 

Fľaša sa naplní vzorkou tak, aby sa čo najviac zabránilo stratám CO2, to znamená, že pri 

plnení sa nechá voda chvíľu pretekať. Vzorkovnica naplnená po okraj hrdla sa uzavrie zátkou 

tak, aby vo fľaši nezostali vzduchové bubliny. Obsah fľaše sa dôkladne premieša obrátením a 

nechá stáť 5 dní v chladničke za častého pretrepávania (najmenej 2-krát denne).  

Zároveň s nasadením vzorky sa stanoví v pôvodnej vzorke  počiatočná hodnota (KNK4,5)0 a 

(pH)0 a počiatočná koncentrácia (Ca2+)0. 

Po uplynutí 5 dní sa stanoví hodnota (pH)s, rovnovážna koncentrácia vápnika (Ca2+)R a 

rovnovážna hodnota (KNK4,5)R (Horáková et al., 2003). 

Výpočet parametrov vápenato – uhličitanovej rovnováhy z Heyerovej skúšky: 

Presýtenie vody uhličitanom vápenatým (P) sa vypočíta podľa vzorca (Horáková et al., 2003): 

 P = c(Ca2+)0 - (Ca2+)R      (2.5) 

Záporná hodnota indikuje, že voda je nenasýtená uhličitanom vápenatým. 

Koncentrácia agresívneho oxidu uhličitého sa vypočíta zo vzorca: 

  c(CO2)agr = 22 . [(KNK4,5)R - (KNK4,5)0]    (2.6) 

Index nasýtenia sa vypočíta podľa vzorca: 

 Is = (pH)0 - (pH)s       (2.7) 
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2.3 Použité materiály 

2.3.1 Polovypálený dolomit 

Dolomitické vápence sú na Slovensku veľmi rozšírené. Jedná sa väčšinou o usadeniny 

druhohorných morí, ktoré zvetrávaním, zlomom a posunom pôdnych vrstiev sa rozdrobili. 

Dolomit je zaradený do skupiny sedimentárnych karbonátových hornín. Jeho hlavnou zložkou 

je minerál dolomit (CaMg(CO3)2). Prímes je tvorená ďalšími minerálmi napr. kalcitom, 

magnezitom, sideritom a i. (Baláž a Kúšik, 2007).  

Polovypálený dolomit (MgO.CaCO3) vzniká kalcináciou dolomitu pri teplote 650 - 800˚C, 

kedy sa rozloží horečnatá zložka na MgO a CaCO3 zostáva neporušený. Vzniká tak porézna 

zmes MgO.CaCO3, ktorá reaguje s oxidom uhličitým približne trikrát rýchlejšie ako mramor 

(Olejko, 1999).  

PVD možno vo veľkom množstve využiť pre vodárenské účely. Pri použití PVD ako 

filtračného materiálu sa znižuje agresivita CO2 vo vode, voda sa odkysľuje, znižuje sa obsah 

Fe a Mn a zároveň neutralizuje kyslé vody a obohacuje ich o Ca2+ a Mg2+. Týmto sa znižujú 

náklady na opravy a údržbu v úpravniach vody, zvyšuje sa kvalita pitnej a úžitkovej vody. 

Kvôli svojej pórovitej štruktúre a veľkému mernému povrchu je schopný pôsobiť ako filter na 

zachytávanie niektorých toxických prvkov v čistiarňach vôd (Badík et al., 1999). 

Pri využívaní PVD na vodárenské účely je nutné sa riadiť normou STN EN 1017 s názvom 

Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu - Polovypálený dolomit. Ide o slovenskú 

verziu európskej normy. Opisuje vlastnosti polovypáleného dolomitu a stanovuje požiadavky 

a príslušné metódy na testovanie pre polovypálený dolomit. Informuje o jeho použití pri 

úprave vôd. 

PVD sa využíva na tieto účely na celom svete a vyskytuje sa pod rôznymi komerčnými 

názvami.  Donedávna bol ťažený a komerčne distribuovaný aj na Slovensku. 

2.3.2. Vápenec 

Hlavnou hornitvornou zložkou vápenca je uhličitan vápenatý, najčastejšie vo forme kalcitu. 

Vápenec sa v rôznych ložiskách vyskytuje často v prítomnosti dolomita. Ako surovina sa 

priemyselne používa v pri výrobe v chemickom (chlórové vápno, celulóza) v stavebnom 

(stavebné hmoty), sklárskom a keramickom priemysle a v poľnohospodárstve.  

2.3.3 Sadrovec  

Po chemickej stránke je sadrovec dihydrát síranu vápenatého CaSO4.2H2O. Termickým 

rozkladom sadrovca pri 200 °C vzniká anhydrid a hydratáciou anhydridu vznikne sadrovec. 
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Sadrovec má široké využitie v stavebnom priemysle, ale aj v sochárstve, modelárstve 

a architektúre.  

Prírodné zeolity sa považujú za tak environmentálne ako aj ekonomicky akceptovateľné 

hydratované hlinitokremičitanové materiály, ktoré sa vyznačujú významnými iónovo-

výmennými a sorpčnými vlastnosťami. Ich unikátna porézna štruktúra umožňuje rôzne 

technologické aplikácie (Margeta et al., 2013). 

V práci sme použili prírodný zeolit, ktorý bol dodaný od jeho spracovateľa Zeocem, a.s. 

Bystré.  

2.4 Spracovanie výsledkov experimentálnych meraní 

2.4.1 Obohacovanie vody vápnikom a horčíkom   

Na opis obohacovania vody v závislosti od reakčného času sme použili rekarbonizačnú 

rovnicu v tvare 

Ct = Cmax . (1 - e-dr .t)      (2.8) 

kde Ct je koncentrácia rozpustených (Ca2+ + Mg2+) iónov mmól.l-1 v čase t, Cmax je 

maximálna koncentrácia rozpustených (Ca2+ + Mg2+) iónov mmól.l-1, dr je rýchlosť 

rozpúšťania polovypáleneho dolomitu min-1 a t je reakčný čas min. 

2.4.2 Výpočet hodnôt parametrov nelineárnych rovníc 

Hodnoty parametrov rovníc (1.13) až (1.15) pre opis expanzie fluidizovanej vrstvy, hrúbky 

zreagovanej vrstvy častíc  pre výpočet charakteristického rozmeru častíc PVD (rov. 1.9 – 

1.10) a parametrov rekarbonizačnej rovnice (2.8) boli vypočítané s využitím metódy 

postupného delenia intervalov pre jednotlivé parametre.  

Ako účelová funkcia bola použitá suma štvorcov odchýlok medzi nameranými a 

vypočítanými hodnotami závisle premennej Y. Kvalita opisu vzťahu medzi závisle 

premennou Y a nezávisle premenných Xi s využitím vypočítaných hodnôt parametrov vyššie 

uvedenými postupmi bol použitý reziduálny rozptyl (Derco et al., 2004): 

m-n

)y- y(
=S
∑ 2vyp

i

nam

i

R
2

               (2.9) 

kde n je počet meraní a m je počet parametrov 

a koeficient korelácie:  
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y
2

R
2

yx S.)1-n(

S.)m-n(
 -1=R       (2.10) 

kde 2

yS  je disperzia: 

( )
)1 -n(.n

y - yn
=S
∑ ∑

2

i

2

i
y

2       (2.11) 

2.4.3 Viacnásobná regresná analýza 

Experimentálne hodnoty koncentrácií (Ca2+ + Mg2+), maximálne koncentrácie týchto iónov 

Cmax v upravovanej vode a hodnoty charakteristického rozmeru častíc d (závislé premenná Y) 

pri rozdielnych hodnotách prietoku vody, oxidu uhličitého a reakčného času (nezávislé 

premenné Xj) boli spracované viacnásobnou regresiou s využitím všeobecnej regresnej 

rovnice v tvare: 

 Y = a0 + (aj . Xj) + (ajj . Xj . Xj)+ (aij . Xi . Xj)   (2.12) 

V závislosti od počtu meraní bola aplikovaná lineárna rovnica (pri troch nezávisle 

premenných 4 parametre), kvadratická rovnica (6 parametrov pri troch nezávisle 

premenných), a  pri väčšom počte meraní aj kvadratická rovnica so vzájomnými väzbami (10 

parametrov pri troch nezávisle premenných).    

Na určenie hodnôt parametrov zvoleného tvaru všeobecnej regresnej rovnice (2.12), ktorým 

zodpovedá minimálna hodnota účelovej funkcie bola využitá Nelder-Meadova simplexová 

optimalizačná metóda (Nelder a Mead, 1965). 

2.4.4 Optimalizácia hodnôt závisle premenných 

Optimálne hodnoty nezávisle premenných Xi pre vypočítané hodnoty parametrov, ktoré 

zodpovedajú minimu účelovej funkcie pre závisle premennú Y, boli určené pomocou vyššie 

uvedenej optimalizačnej metódy postupného delenia intervalov (kap. 2.4.2). Parametre 

nelineárnych rovníc) pre jednotlivé nezávislé premenné.  
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3. VÝSLEDKY EXPERIMENTOV A ICH SPRACOVANIE 

3.1 Vsádzkové experimenty s vybranými rekarbonizačnými materiálmi  

Na rekarbonizáciu vôd je možné použiť vápno Ca(OH)2, vápenec CaCO3 v rôznych formách 

(mramor, vápenec), dolomit MgCO3.CaCO3 ale aj PVD – polovypálený dolomit 

MgO.CaCO3. Ako kyslé činidlo môže byť použitý oxid uhličitý – CO2, kyselina 

chlorovodíková – HCl, kyselina sírová – H2SO4. Najvhodnejší a najpoužívanejší so zreteľom 

na zdravotné hľadisko a na technologickú náročnosť je oxid uhličitý (Withers, 2005).  

Výsledky experimentov s rôznymi rekarbonizačnými hmotami (dolomit, polovypálený 

dolomit, vápenec) ukázali, že vhodnejším materiálom je polovypálený dolomit. Výhodou je 

jeho relatívne vysoká reaktívnosť ale aj fakt, že do vody sa dostáva nielen vápenatá zložka ale 

aj horečnatá. Z hľadiska zdravotného je to významný faktor, pretože horčík je dôležitý 

biogénny prvok.  

3.1.1 Výsledky meraní koncentrácií Mg a Ca vo vsádzkovom reaktore 

Experimenty sme uskutočnili s modelovou (demineralizovanou vodou) a pre porovnanie aj s 

reálnou surovou vodou s nízkym obsahom Ca2+ + Mg2+, a to bez sýtenia s CO2. Tieto 

predbežné experimenty prebiehali v uzatvorených nádobách za stálej homogenizácie 

pomocou trepačky. Experimentálne a vypočítané hodnoty (rov. 2.8) koncentrácie Ca2+ + Mg2+ 

v závislosti od času sú zobrazené na obr. 3.1. Vypočítané parametre (Cmax, dr) a koeficient 

korelácie sú v tab. 3.1. 

V čase 60 min bol s použitím PVD dosiahnutý obsah Ca2+ + Mg2+ viac než 4 násobne vyšší 

než s použitím dolomitu (obr. 3.1). S vápencom sme dosahovali podobné hodnoty ako s 

dolomitom. 

Tab. 3.1 Hodnoty parametrov (rov. 2.8) a koeficienta korelácie pre jednotlivé experimenty (D 

– dolomit, PVD – polovypálený dolomit, C – vápenec). 

Exp. Cmaxmg.l-1 dr min-1 rxy  

PVD + surová 

voda 
1.2 0.009 0.9575 

PVD + demi.v. 0.7 0.014 0.9904 

D + sur.v. 0.7 0.003 0.9003 

D + demi.v. 0.3 0.006 0.9047 

C + demi.v. 0.1 0.040 0.9692 
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Obr. 3.1 Časová závislosť obsahu Ca2+ + Mg2+ pri použití rôznych rekarbonizačných hmôt 

– experimentálne hodnoty (body) a vypočítané hodnoty (spojnicové čiary). 

Počas tejto prvej sady experimentov sme sledovali zmeny aj ostatných ukazovateľov kvality 

vody ako KNK4,5, voľný CO2, pH, Ca2+, Mg2+. Pre porovnanie sme do nasledujúcej tabuľky 

(3.2) uviedli namerané hodnoty na začiatku (t = 0 min) a po 60 min kontaktu 

s rekarbonizačným materiálom. 

Tab. 3.2  Hodnoty jednotlivých ukazovateľov kvality vody v jednotlivých experimentoch (E1 – PVD 

+ surová voda, E2 – PVD + demi. v., E3 – dolomit + sur. voda, E4 – dolomit + demi. v.). 

Exp. KNK4,5    

mmol.l-1 

Ca2++Mg2+ 

mmol.l-1 

Ca2+ 

mg.l-1 

Mg2+ 

mg.l-1 

voľný CO2 

mgl.l-1 

pH 

- 

t 

[min] 
0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 0 60 

E1 0,45 8,0 0,30 3,40 7,01 13,23 3,04 74,62 8,80 MS* 7,99 10,70 

E2 MS* 5,60 MS* 2,30 MS* 8,02 MS* 51,04 - - 7,37 10,54 

E3 0,45 0,75 0,30 0,60 7,01 16,03 3,08 4,86 8,80 MS* 7,99 8,80 

E4  MS* 0,30 MS* 0,10 MS* 3,0 MS* 0,61 - - 7,37 8,4 

* < MS – medza stanoviteľnosti (v prípade ukazovateľa Ca2++ Mg2+ je dolnou medzou 

hodnota 0,005 mmol.l-1). 

Výhodnejšie použitie PVD v porovnaní s dolomitom a vápencom vyplýva aj z výsledkov 

stanovenia obsahu agresívneho CO2 Heyerovou skúškou. Výsledky preukázali zníženie 

množstva agresívneho CO2 z hodnoty 6,6 mg.l-1 na nulovú hodnotu (resp. pod medzou 

stanoviteľnosti) (obr. 3.2). Použitou vzorkou pri týchto experimentoch bola surová voda 

odobraná na vstupe do úpravne vody s povrchovým zdrojom vody. 
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Obr. 3.2 Časová závislosť koncentrácie agresívneho CO2 v závislosti od doby kontaktu s 

PVD, dolomitom a vápencom. 

Počas experimentov so vzorkou reálnej surovej vody a s použitím polovypáleného dolomitu 

a dolomitu sme sledovali aj parametre ako agresívny oxid uhličitý a presýtenie CaCO3. 

Porovnanie hodnôt ukazovateľov kvality vody pre jednotlivé experimenty s požiadavkami 

podľa STN 83 0615 Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím je uvedené v tab. 3.3. 

Počiatočné hodnoty ukazovateľov surovej vody po vykonaní rozborov nespĺňala dané 

požiadavky, no už po 30 minútach kontaktu s PVD vyhovovala vo väčšine parametrov.  

Tab. 3.3 Porovnanie hodnôt ukazovateľov kvality vody pre jednotlivé experimenty 

s požiadavkami podľa STN 83 0615 

 

3.1.2 Výsledky meraní s kombinovanými materiálmi vo vsádzkovom reaktore 

Ďalšie experimenty vo vsádzkovom zariadení (obr. 2.1) s miešaním boli uskutočnené za 

účelom testovania rozdielnych materiálov a ich kombinácii na rekarbonizáciu vody. Objem 
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reaktora bol 2 litre a sledoval sa proces počas piatich hodín. Reakčná zmes bola sýtená 

oxidom uhličitým o prietoku 0,48 L/min.  

Objem reaktora V = 2 l 

Dávka rekarbonizačného materiálu m = 30 – 70 g 

Prietok CO
2
 Q

(CO2)
 = 0.54 l.min

-1

 

Reakčný čas  t = 5 hod 

 

Použité materiály 

Polovypálený dolomit 

(PVD) 

(1-2 mm) 

MgO.CaCO
3
 

 

Vápenec 

(LIM) 

(1-2 mm) 

CaCO
3 
 

 

Sadrovec 

(GYP) 

(1-2 mm) 

CaSO
4
.2H

2
O 

 

 

Na experimentovanie bola použitá sklenená banka vhodného objemu, vybavená miešadlom, 

dispergátorom oxidu uhličitého s možnosťou odoberať vzorky.  

V prvom rade boli testované koncentrácie Mg a Ca pri použití rôznych materiálov za 

izotermických podmienok pri laboratórnej teplote.  

Pri experimentovaní sa používal jednak PVD a jednak jeho kombinácie s vápencom VAP a 

sadrovcom (SAD). Sledovali sa koncentrácie Ca a Mg vo vode a tiež celková tvrdosť.   
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V prvom rade boli testované koncentrácie Mg a Ca pri použití rôznych materiálov za 

izotermických podmienok pri laboratórnej teplote.  

Pri experimentovaní sa používal jednak PVD a jednak jeho kombinácie s vápencom VAP a 

sadrovcom (SAD). Sledovali sa koncentrácie Ca a Mg vo vode a tiež celková tvrdosť.   

 

Obr. 3.3  Porovnanie koncentrácií Ca a Mg pri rozpúšťaní PVD, vápenca a sadrovca. 

Z obrázka 3.3 je zrejmé, že najvyššiu koncentráciu Mg možno získať z PVD a najvyššiu 

koncentráciu Ca možno získať zo sadrovca. 

Pri kombinácii 33reagentov PVD a VAP (vápenca) boli dosiahnuté vysoké koncentrácie 

celkovej tvrdosti vody c(Ca2+ a Mg2+). Vzhľadom na vysokú rozpustnosť PVD, bolo PVD 

pridané v menšom množstve, aby bola zohľadnená požiadavka vyššej koncentrácie Ca v 

upravenej vode. Výsledky sú graficky zobrazené na nasledovnom obrázku.  

Z obrázka 3.4 je zrejmé, že celková tvrdosť vody stúpala s koncentráciou VAP v systéme. 

Výraznejšie sa zmena tvrdosti vody s množstvo VAP prejavila pri nižšej koncentrácii PVD, aj 

keď najvyššia dosiahnutá tvrdosť sa líšila len málo.  
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Obr. 3.4 Porovnanie získaných koncentrácií Ca a Mg pri kombinácii PVD a VAP. 

Porovnanie jednotlivých koncentrácií Ca a Mg je na obrázku 3.5.  

 

Obr. 3.5 Porovnanie vplyvu množstiev PVD a VAP na koncentráciu Ca vo vode 

Výsledky indikujú, že pri menšom množstve PVD je koncentrácia Ca vyššia a voda sa iónmi 

Ca nasycuje pomerne rýchlo. Vyššie množstvo PVD má významný vplyv na koncentráciu Ca 

a v sledovanom intervale množstiev materiálov, ani nedosiahla najvyššiu hodnotu získanú pri 

menšom množstve PVD.  
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Obr. 3.6 Porovnanie vplyvu množstiev PVD a VAP na koncentráciu Mg vo vode 

Aj v tomto prípade9999 (obr. 3.6) je obsah Mg citlivejší na množstvo PVD prítomného v 

systéme. Prírastok Mg je výraznejší pri nižšom obsahu PVD. Pri 20 g PVD v systéme je 

obsah Mg vysoký a nie je závislý na obsahu VAP.  

Uvedené zistenia indikujú, že prítomnosť VAP napomáha uvoľňovaniu Mg z PVD. Iným 

vysvetlením môže byť, že dochádza k iónovej výmene medzi PVD a VAP. Podobné zistenie 

platilo aj pri kombinácii PVD a zeolitu.  

V ďalších experimentoch bol sledovaný aj prídavok SAD (sadrovca na koncentrácie Ca a Mg. 

Výsledky sú na nasledovnom obrázku.  

Výsledky na obr. 3.7 indikujú, že prídavkom SAD sa zvyšuje koncentrácia Ca vo vode a 

koncentrácia Mg je prakticky konštantná v celom intervale použitých množstiev SAD. Z toho 

vyplýva, že koncentrácia Mg je funkciou len množstva PVD a nie SAD, ale koncentrácia Ca 

od množstva SAD závisí aj keď dosiahne určitú maximálnu hodnotu.  
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Obr. 3.7 Vplyv SAD na obsah Ca a Mg v systéme s PVD 

Výsledky experimentálneho výskumu vplyvu množstva PVD, VAP a SAD na obsah Ca a Mg 

vo vode sú sumarizované na nasledovnom obrázku. Pri experimentoch boli použité rôzne 

množstvá donorov iónov, experimenty boli vykonané pri laboratórnej teplota a objem vody v 

miešanom zariadení bol 2 litre.  
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Obr. 3.8 Porovnanie získaných koncentrácií Mg a Ca pri použití rôznych materiálov a ich 

kombinácií pri rekarbonizácii vody v miešanom reaktore 

Výsledky experimentálnych meraní po 5 hodinách expozície vody materiálom, jednoznačne 

potvrdzujú, že najlepším donorom Mg iónov je PVD. Použitím prídavkov VAP a SAD možno 

dosiahnuť iný pomer Mg a Ca iónov vo vode. V prípade potreby je možné uvažovať so 

zvýšením obsahu Ca iónov, ale ako výsledky indikujú, na úkor obsahu Mg iónov. Tieto 
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výsledky nepostihujú situácie, kde s časom dochádza k zmene štruktúry častíc tuhej fázy. 

Jednak sa mení priemer častíc, menia sa pomery na povrchu častíc, ale hlavne sa mení 

štruktúra porézneho materiálu a s postupným rozpúšťaním horečnatých solí sa otvárajú póry a 

dostupnejšími sa stávajú aj ióny vo vnútri pórov. Vzhľadom na väčšiu ochotu Mg soli sa 

rozpúšťať možno očakávať, že sa postupne Ca soli stávajú dostupnejšími a môže sa meniť aj 

pomer Mg/Ca, ktorý nebol v týchto experimentoch najlepší.  

Vsádzkové usporiadanie pre uvedený čas nemožno dosiahnuť výrazne lepšie výsledky a bude 

preto nevyhnutné uvažovať s iným usporiadaním prevádzkového zariadenia. Túto ideu 

podporuje aj fakt, že pri spracovaní pitnej vody ide o veľké prietoky, pre ktoré je vsádzkové 

usporiadanie nevýhodné.  

 3.2 Kontinuálne zariadenia na rekarbonizáciu pitnej vody 

Laboratórne vsádzkové zariadenia pre procesy ako rekarbonizácia majú niekoľko výhod, 

ktoré sa ale strácajú pri priemyselných aplikáciách. Jednou z výhod výskumu vo vsádzkovom 

zariadení je fakt, že nie je potrebné veľké množstvo materiálu, časová závislosť meraných 

veličín sa získa jednoduchým odoberaním vzoriek a ich analýzou počas experimentu. Z 

nevýhod treba spomenúť, že systém je v neustálenom stave, má dlhé operačné časy, čo sa 

prejavuje hlavne v priemyselných procesoch.  

Pre priemyselné aplikácie sa na procesy ako rekarbonizácia používajú prietokové zariadenia 

na báze filtrov, cez ktoré preteká celé množstvo spracovávanej vody. Pritom sú lineárne 

rýchlosti prúdenia dané veľkosťou filtrov (hlavne priemeru) a prietoku spracovávanej vody. 

V situáciách, keď sa upravovaná voda vedie priamo do vodovodnej siete, pracujú takéto 

zariadenia periodicky, to znamená, že prietok cez filter sa mení podľa spotreby vody, ktorá v 

priebehu dňa značne kolíše a preto sa menia aj podmienky na rekarbonizáciu vody. Pri 

malých prietokoch je pravdepodobný veľmi nerovnomerný tok cez vrstvu použitého tuhého 

materiálu vo filtri, je pravdepodobné, že sa vytvárajú kanáliky (voda prúdi cestou menšieho 

odporu) a tým sa zhoršuje kontakt medzi vodou a povrchom tuhé materiálu vo filtri. Okrem 

toho sa pri malých prietokoch voda zdrží vo vrstve tuhého materiálu dlhšie a lokálne môže 

dochádzať ku vzniku koncentrovaného roztoku, ktorý môže obsahovať nerozpustné produkty 

rozpadu dolomitu, spekania filtračnej hmoty vylúčeným uhličitanom vápenatým pri 

prealkalizovaní filtračného materiálu a podobne. Tieto aspekty procesov rekarbonizácie vo 

filtroch si vyžadujú periodické pranie filtrov, čo vyžaduje pomerne veľké nároky na priestor a 

obsluhu. 

Ako alternatíva pre procesy s kontaktom kvapalina – tuhá fáza sa ponúka fluidizácia. 

Fluidizácia je proces, pri ktorom sa v reakčnej kolóne udržiava vrstva tuhých častíc vhodného 

rozmeru vo vznose a pohybe vďaka prúdenia tekutiny proti gravitácii (zdola nahor). Takéto 

usporiadanie zariadenia má výhodu v tom, že vytvára podmienky pre dobrý prestup látky v 

dôsledku veľkej plochy medzifázového rozhrania medzi tuhou a kvapalnou fázou. Veľké 

medzifázové, resp. reakčné rozhranie má za následok podstatne väčšie hodnoty objemových 
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reakčných rýchlosti v porovnaní s klasickými náplňovými reakčnými systémami. Intenzívny 

pohyb tuhých častíc je sprevádzaný oterom ich povrchu, čím sa odstraňuje časť nezreagovanej 

tuhej látky a neustále sa obnovuje povrch častíc. V prípade polovypáleného dolomitu, ktorý sa 

ukázal ako najvhodnejší materiál, má tento jav aj ďalší efekt. Pri rozpúšťaní MgO z tuhej fázy 

sa mení veľkosť pórov v tuhej fáze, vnútorný povrch častíc sa stáva dostupnejším pre kontakt 

s vodou a vďaka zmene štruktúry tuhej fázy je aj “starý povrch” krehkejší a ľahšie sa 

odstraňuje. Vznikajúce jemné častice tuhej fázy majú veľký medzifázový povrch, čo zlepšuje 

podmienky na transport látky a teda aj rekarbonizáciu. Malé častice môžu byť unášané 

kvapalinou z vrstvy a tým vytvárajú podmienky pre reakcie aj mimo hlavnej fluidizovanej 

vrstvy. Častice sú odstraňované v následnom cyklóne.  

Reaktory s fluidizovanou vrstvou teda umožňujú intenzifikovať procesy, ktoré sa odohrávajú 

na medzifázovom rozhraní tuhá fáza - tekutina. Takéto procesy sa uplatňujú v rôznych 

odvetviach chemického priemyslu, v anaeróbnych a anoxických procesoch čistenia 

odpadových vôd ako aj v procese denitrifikácie pri úprave pitných vôd. Doteraz sme sa však 

nestretli s využitím tejto reakčnej techniky pri chemickej úprave vody, vrátane procesu 

rekarbonizácie. Vzhľadom na veľké prietoky upravovanej vody a v snahe minimalizovať 

investičné náklady na proces rekarbonizácie, sme sa rozhodli pre výskum tohto procesu 

využiť rekarbonizačný reaktor s fluidizovanou vrstvou.  

3.3 Výskum procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou  

Cieľom výskumu v tejto etape bolo študovať proces rekarbonizácie s dolomitom a 

polovypáleným dolomitom (PVD) so zámerom nájsť podmienky procesu vhodné pre 

obohatenie pitnej vody biogénnymi prvkami horčíkom a vápnikom. Experimentálne merania 

boli uskutočnené v laboratórnom rekarbonizačnom reaktore s fluidizovaným lôžkom (RFBR) 

s modelovou a reálnou vodou, dolomitom a PVD v rôznych hydrodynamických podmienkach. 

Vplyv veľkosti častíc, expanzie lôžka a prietoku CO2 bol skúmaný a kvantifikovaný. 

Účinnosť procesu karbonizácie bola hodnotená chemickou analýzou, t. j. meraním pH, 

ANC4.5 (kyselinová neutralizačná kapacita), určením obsahu Ca2+ + Mg2+  a vodivosťou 

vody. 

Zámerom našich experimentov bolo charakterizovať jednotlivé materiály, určiť prahové 

rýchlosti fluidizácie a zistiť závislosti charakteristických veličín hydrauliky fluidizovanej 

vrstvy (výška a expanzia) a procesných veličín (Ca2+, Mg2+, pH, , KNK4,5, ZNK8,3) od času 

a ich vzájomné korelácie, ktoré by mohli slúžiť na jednoduché a rýchle monitorovanie 

procesu. Ďalším cieľom bolo zistiť, ako ovplyvní prítomnosť vápenca, resp. sadrovca v zmesi 

s PVD obohacovanie upravovanej vody vápnikom. 

V prvej fáze experimentov boli používané materiály PVD, vápenec (VAP) a sadrovec (SAD) 

z domácich surovinových zdrojov a nami zvolenej veľkosti častíc.  
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3.3.1 Základné charakteristiky fluidizovanej vrstvy študovaného systému 

Charakteristiky fluidizovanej vrstvy sú determinované fyzikálnymi vlastnosťami materiálu, 

veľkosťou častíc, skutočnou a zdanlivou hustotu. Preto bolo dôležité vybrať materiál, ktorý 

bude použitý v reálnom výskume a neskôr v aplikácii na reálne podmienky. PVD bol 

identifikovaný ako najlepší so sledovaných materiálov a preto sme hlavnú pozornosť venovali 

PVD z domácich zdrojov.  

3.3.1.1 Charakteristiky polovypáleného dolomitu 

Prvým krokom bolo získanie rôznych frakcií PVD, čo sme dosiahli pomocou rozdrvenia 

trecím mlynom pôvodnej frakcie 2,4 – 4,0 mm na menšie frakcie. Jednotlivé frakcie sme 

oddelili pomocou sitovej analýzy.  

Experimentálne merania sme vykonávali s frakciou 0,70 - 1,00 mm a 1,00 - 1,25 mm 

polovypáleného dolomitu.  

Hustota 

Hustota častíc bola nameraná pyknometricky. Na merania hustoty tuhých látok je 

možné použiť metódu hydrostatickú, pyknometrickú alebo metódu rovnakých hustôt. Pri 

stanovení hustoty malých tuhých telies (ako v našom prípade) je najvhodnejšia 

pyknometrická metóda. Stanovená hodnota hustoty bola 2440,7 kg.m-3. 

Špecifický povrch 

Na zmeranie špecifického merného povrchu vybraných frakcií bol použitý prístroj 

Sorptomatic 1900 (Thermo Fisher Scientific Inc, USA). Využíva sa na meranie fyzikálnych 

charakteristík heterogénnych nosičov a katalyzátorov (merný povrch, merný objem pórov, 

rozdelenie pórov) z nameranej adsorpčnej a desorpčnej izotermy dusíka pri teplote 

kvapalného dusíka. Výsledky sú uvedené v tabuľke 3.4. 

Tab. 3.4 Charakteristiky polovypáleného dolomitu namerané pomocou prístroja Sorptomatic. 

Frakcia 0,70 – 1,00 mm 1,00 – 125 mm 

Hmotnosť 0,6552 g 0,5000 g 

Špecifický merný povrch 13,39 m2g-1 9,899 m2g-1 

Špecifický objem pórov 0,059 cm3g-1 0,011 cm3g-1 

3.3.1.2 Charakteristiky fluidizovanej vrstvy 

S cieľom uskutočniť merania s využitím fluidizovanej vrstvy bolo potrebné navrhnúť a 

následne zhotoviť reakčný systém. Základným prvkom reaktora s fluidizovanou vrstvou je 
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distribučný element, ktorý má zabezpečiť rovnomernú distribúciu vody a zabrániť prepadu 

frakcie. Schéma navrhnutého a zhotoveného reaktora je ilustrovaná na obr. 2.2. 

Následne boli uskutočnené merania hydrodynamických charakteristík fluidizovanej vrstvy. 

Prahová rýchlosť fluidizácie 

Prahová rýchlosť fluidizácie (w) bola určená graficky, z nameraných závislostí straty tlaku od 

rýchlosti tekutiny v nehybnej a fluidizovanej vrstve.  Príklad závislosti log ΔP = f (log w) pre 

frakciu 0,7 - 1,0 mm je zobrazená na obr. 3.9. Prahová rýchlosť fluidizácie pre frakciu 0,7 - 

1,0 mm je 0,011 m.s-1. Prahová rýchlosť fluidizácie pre frakciu 1,0 - 1,25 mm je 0,0147 m.s-1. 

Pre častice PVD s priemerom 1,0 - 2,4 mm bola prahová rýchlosť fluidizácie stanovená 

rovnakým postupom a má hodnotu 0,042 m.s-1 (obr. 3.10). 

 

Obr. 3.9 Závislosť log ΔP = f (log w) pre frakciu 0,7 - 1,0 mm. 

Na Obr. 3.10 je uvedená závislosť tlakového rozdielu od mimovrstvovej rýchlosti pre 

kombináciu 60 g PVD a 300 g SAD s veľkosťou častíc 1 - 2 mm v súvislosti s experimentmi s 

kombinovanými materiálmi. Určená hodnota prahovej rýchlosti je rovná 0,042 m.s-1.  
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Obr. 3.10 Závislosť log ΔP = f (log w) pre frakciu 1,0 – 2,0 mm. 

Pre priemyselné aplikácie sú vhodnejšie materiály s väčšími časticami, preto bol študovaný 

PVD s časticami priemerov v rozsahu 2-4 mm. Na obrázku 3.11 je znázornená grafická 

závislosť straty tlaku Δp od mimovrstvovej rýchlosti vody pri použití 360 g PVD s frakciou 2-

4 mm. Z tejto závislosti sme určili hodnotu prahovej rýchlosti fluidizácie wp=0,023 m.s-1.  

Menšiu hodnotu prahovej rýchlosti fluidizovanej vrstvy 360 g častíc väčšej frakcie (2 - 4 mm) 

PVD častíc v porovnaní s menšou frakciou (1 - 2 mm) kombinovanej zo 60 g PVD a 300 g 

SAD je spôsobený rozdielnymi hustotami jednotlivých materiálov. Pre ilustráciu, hustota 

PVD / Magno Dol (Akdolit) je 1200 kg.m-3, sadrovca 2320 kg.m-3 a vápenca 2600 až 3000 

kg.m-3.    

Prahovú rýchlosť fluidizácie sme overili aj výpočtom na základe rovníc v kapitole 1.3.3 

pričom sme získali hodnotu wp = 0,028 m.s-1. Rozdiel medzi vypočítanou hodnotou a graficky 

určenou hodnotou prahovej rýchlosti je 17,8 %. 

Ďalšie experimenty boli zamerané na určenie prahovej rýchlosti fluidizácie frakcie veľkosti 

2,0-4,0 mm nového dovážaného polovypáleného dolomitu Magno Dol (Akdolit). 
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Obr. 3.11 Závislosť straty tlaku od mimovrstvovej rýchlosti. tekutiny a určenie prahovej 

rýchlosti fluidizácie s frakciou PVD 2-4 mm.  

Na obr. 3.12 je zobrazený priebeh straty tlaku Δp vo vrstve tuhých častíc od rýchlosti 

pretekajúcej tekutiny w. Na tento experiment sme použili 360 g PVD a použili sme grafickú 

metódu určenia prahovej rýchlosti wp. Z výsledkov vyplýva hodnota prahovej rýchlosti pre 

túto frakciu  wp = 0,0475 m.s-1. 

 

Obr. 3.12 Závislosť straty tlaku Δp ako funkcia mimovrstvovej rýchlosti w a určenie prahovej 

rýchlosti fluidizácie wp pre frakciu 2,0-4,0 mm polovypáleného dolomitu Magno Dol 

(Akdolit).  
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Expanzia fluidizovanej vrstvy 

Mierou expanzie fluidizovanej vrstvy je medzerovitosť. Závislosť, ktorú popisuje rovnica 

(1.12) je v prípade fluidizovanej vrstvy lineárna.  

 

Obr. 3.13 Závislosť experimentálnych a vypočítaných hodnôt výšky expandovanej vrstvy od 

prietoku tekutiny. 

Na obr. 3.13 je znázornená zmena nameraných a vypočítaných hodnôt výšky fluidizovanej 

vrstvy od prietoku vody v rekarbonizačnom reaktore s fluidizovanou vrstvou. Zmena medzer 

ovitosti od prietoku je spracovaná na obr. 3.14.  

Vyhodnotením parametrov rovnice (1.12) bola určená hodnota exponenta n = 3,175. Tieto 

experimentálne merania boli vyhodnotené s využitím rovníc (1.13 - 1.15). K vyhodnoteniu 

sme potrebovali hodnoty nasledovných veličín: 

 hmotnosť častíc vo vrstve: mc = 0,36 kg  

 medzerovitosť voľne sypanej vrstvy častíc: ε = 0,4217  

 objem voľne sypanej vrstvy častíc: Vs = 0,266.10-3 m3 

 plocha prierezu kolóny: Ap = 1,808.10-3 m2 

Tieto údaje spolu s experimentálnymi hodnotami závislosti výšky expanzie vrstvy od prietoku 

tekutiny sme využili na výpočet hodnôt parametrov s využitím optimalizačnej metódy 

postupného delenia intervalov pre jednotlivé parametre. Hodnoty jednotlivých parametrov a 

koeficienta korelácie sú zhrnuté v tabuľke 3.5. 
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Obr. 3.14 Expanzia hodnotená pomocou medzerovitosti vypočítaných a experimentálnych 

hodnôt parametrov v závislosti od prietoku - experimentálne hodnoty (body) a vypočítané 

hodnoty (spojnicové čiary). 

Tab. 3.5 Hodnoty parametrov hydraulických rovníc 

A b c d cd n rxy 

34,19 0,7123 4,97 6,39 0,23 3,175 0,7000 

Dobrá zhoda nameraných a vypočítaných hodnôt medzerovitostí vrstvy potvrdzuje, že 

Richardson – Zaki rovnicu možno spoľahlivo použiť pre používané materiály v použitom 

intervale prietokov vody a danú frakciu častíc PVD.  

3.3.2 Výsledky rekarbonizácie vôd v reaktore s fluidizovanou vrstvou 

3.3.2.1 Rekarbonizácia v nehybnej a vo fluidizovanej vrstve 

Experimenty v prietokovom systéme sme začali porovnaním rýchlostí zvyšovania 

koncentrácie Ca2+ + Mg2+ v nehybnej a fluidizovanej vrstve PVD (pri prahovej rýchlosti; w = 

0,011 m.s-1). Vrstva bola tvorená PVD frakciou 0,7 – 1,0 mm o hmotnosti 360 g.  

Z rozdielu medzi výsledkami z experimentu s PVD vo fluidizovanej vrstve a v nehybnej 

vrstve vyplýva výhoda využitia fluidizačnej techniky pri rekarbonizácie. V čase 60 min bola 

dosiahnutá hodnota obsahu Ca2+ + Mg2+ s použitím PVD vo fluidizovanej vrstve takmer 

dvojnásobne vyššia než pri PVD v nehybnej vrstve (obr. 3.15).  
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Obr. 3.15 Časová závislosť koncentrácie Ca2+ + Mg2+  pre nehybnú a fluidizovanú vrstvu PVD    

(pri prahovej rýchlosti) – experimentálne hodnoty (body) a vypočítané hodnoty (rov. 3.8) 

(spojnicové čiary). 

Ďalšie porovnávacie merania procesu rekarbonizácie vo fluidizovanej a nehybnej vrstve boli 

uskutočnené s frakciou PVD 1,0 - 2,0 mm. Pri obidvoch experimentoch sme použili 180 g 

PVD.  

Na obr. 3.15a Sú uvedené časové priebehy koncentrácií vápnika a horčíka počas 

rekarbonizácie v nehybnej vrstve. Na obr. 3.15b sú uvedené obdobné závislosti pre 

fluidizovanú vrstvu.  

 

Obr. 3.15a Závislosti koncentrácií c(Ca2+) a c(Mg2+) od času. PVD frakcia 1,0 - 2,0 mm – 

nehybná vrstva. 
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Nárast koncentrácie vápnika v nehybnej vrstve je len slabo badateľný, keďže sa za 8 hodín 

zvýšil iba na 3,3 mmol.l-1. Koncentrácia horčíka dosiahla maximálnu hodnotu 17,3 mmol.l-1, 

čo je o 10 mmol.l-1 menej ako v prípade fluidnej vrstvy (obr. 3.15b).  

 

Obr. 3.15b Závislosť koncentrácie c(Ca2+) a c(Mg2+) od času. PVD frakcia 1,0-2,0 mm – 

fluidizovaná vrstva.  

Experiment s PVD vo fluidizačnej vrstve je výhodnejší pre proces rekarbonizácie ako 

v nehybnej vrstve. Pri meraní v nehybnej vrstve dosiahla koncentrácia (Ca2++Mg2+) pri 

prahovej rýchlosti 0,028 m.s-1 hodnotu 20,67 mmol.l-1, zatiaľ čo pri fluidizovanej vrstve to 

bolo 28,78 mmol.l-1.  

Tab. 3.5a Parametre rekarbonizačnej rovnice (2.8) pre merania vo fluidizovanej a v nehybnej 

vrstve 

Parameter Fluidizovaná vrstva (180g 

PVD) 

Nehybná vrstva (180 g 

PVD) 

Cmax 80,00 82,59 

dr
 0,044 0,0392 

rxy 0,983 0,936 

S2y 75,81 45,43 

S2
R 1,462 3,340 

 

Z hodnôt parametrov rekarbonizačnej rovnice (tab. 3.5a) je zrejmé, že v nehybnej vrstve bola 

v priebehu 8 hodín dosiahnutá o 3 % väčšia hodnota saturačnej koncentrácie v porovnaní 

s fluidizovanou vrstvou. Na druhej strane, v prípade fluidizovanej vrstvy bola nameraná 

o 12,6 % väčšia hodnota rozpúšťania PVD v porovnaní s nehybnou vrstvou. 
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Zhrnutie stanovených hodnôt charakteristík pre jednotlivé frakcie PVD je uvedené v tab. 3.5b.  

Tab. 3.5b Experimentálne určenie špecifického povrchu a prahovej rýchlosti pre jednotlivé 

frakcie PVD.  

Priemer frakcie Špecifický povrch [m2.g-1] Prahová rýchlosť [m.s-1] 

0,7-1,0 13,39 0,0114 

1,0-1,25 9,89 0,0147 

1,0-2,0 11,14 0,0154 

2,0-4,0 10,038 0,0282 

3.3.2.2 Vplyv prietoku vody a oxidu uhličitého vo fluidizovanej vrstve 

Ďalšia séria meraní bola realizovaná v reaktore s fluidizovanou vrstvou PVD pri dvoch 

rôznych prietokoch vody – pri prahovej rýchlosti (w = 0,0147 m.s-1 = 1,4 l.min-1) a pri 

rýchlosti približne trojnásobne väčšej (w = 0,0461 m.s-1 = 5 l.min-1). Merania boli realizované 

bez privádzania CO2.  

Experimentálne a vypočítané hodnoty koncentrácie Ca2+ + Mg2+ v závislosti od času sú 

zobrazené na obr. 3.16.  Vypočítané parametre (Cmax, dr) a koeficient korelácie sú v tab. 3.6. 

Namerané ako aj vypočítané hodnoty pri procese rekarbonizácie pre obidva experimenty (obr. 

3.16) nie sú výrazne odlišné, avšak vyššie hodnoty boli namerané pre proces pri prahovej 

rýchlosti fluidizácie (wp = 0,0147 m.s-1). Dôvodom je väčšia kontaktná doba. Relatívne nízke 

hodnoty dosiahnutých koncentrácií pre obidva experimenty je možné pripísať limitujúcemu 

faktoru, ktorým je absencia CO2. 

 

Obr. 3.16 Časová závislosť koncentrácie Ca2++Mg2+ v procese rekarbonizácie v reaktore 

s fluidizačnou vrstvou (QCO2 = 0 l.min-1); (♦) w1 = 0,0147 ms-1 (▲)  w2 = 0,0461 ms-1 – 

experimentálne hodnoty (body) a vypočítané hodnoty (spojnicové čiary). 
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Nasledujúce merania boli realizované za podobných podmienok než predchádzajúce. 

Hlavným rozdielom je privádzanie CO2 do systému (0,09 l.min-1) počas rekarbonizácie. 

Tab. 3.6 Hodnoty parametrov (rov. 2.8) a koeficienta korelácie 

QCO2 = 0 l.min-1 

w ms-1 Cmaxmg.l-1 dr min-1 rxy  

0,011 1,0 0,0168 0,9845 

0,039 0,9 0,0095 0,9915 

QCO2 = 0,09 l.min-1 

w ms-1 cmaxmg.l-1 drmin-1 rxy  

0,011 87,1 0,0007 0,9959 

0,039 88,1 0,0010 0,9870 

Experimentálne a vypočítané hodnoty koncentrácii Ca2+ + Mg2+ sú zobrazené na obr. 3.17.  

Vypočítané hodnoty parametrov (Cmax, dr) a koeficienta korelácie sú uvedené v tab. 3.6.  

 

 
 

Obr. 3.17. Časová závislosť koncentrácie Ca2+ + Mg2+ v procese rekarbonizácie v reaktore 

s fluidizovanou vrstvou (QCO2 = 0,09 l.min-1), (♦) w1 = 0.0147 ms-1 (▲)  w2 = 0.0461 ms-1 – 

experimentálne hodnoty (body) a vypočítané hodnoty (spojnicové čiary). 

Namerané a vypočítané hodnoty sú výrazne vyššie v porovnaní s predchádzajúcou sériou 

meraní (obr. 3.16). Približne 30-násobný nárast koncentrácie sledovaných iónov jednoznačne 

potvrdzuje pozitívny vplyv privádzaného oxidu uhličitého do systému. Vplyv prítomnosti 

CO2 je oveľa významnejší, ako zdržný čas v rámci procesu. Bez prítomnosti CO2 nie je 
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rekarbonizácia efektívna a nemá zmysel. Otázka skôr je, aké je optimálne množstvo CO2 pre 

proces, aby nezvyšovalo prevádzkové náklady.  

Rovnako následné experimenty s procesom rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou 

polovypáleného dolomitu bez sýtenia s CO2 a so sýtením preukázali významný intenzifikačný 

potenciál procesu rekarbonizácie so sýtením. Pri rovnakých podmienkach bola v čase 240 min 

dosiahnutá so sýtením hodnota Ca2+ + Mg2+ 11,5 mmol.l-1 a bez sýtenia 1,0 mmol.l-1, 

teda viac než 11 násobne menšia hodnota (obr. 3.18). 

Podobný priebeh sa potvrdil aj pri prietoku vody s väčšou expanziou vrstvy (rýchlosť 

dosahovala trojnásobnú hodnotu prahovej rýchlosti (wp = 0,046 m.s-1). Rovnako sme pri 

daných podmienkach porovnali proces obohacovania bez sýtenia a so sýtením s CO2 (QCO2, 1 

= 0,09 l.min-1). Porovnanie nameraných a vypočítaných hodnôt koncentrácie Ca2+ + Mg2+ je 

zobrazené na obr. 3.19. 

 

Obr. 3.18 Porovnanie zvyšovania obsahu Ca2+ + Mg2+ s použitím PVD bez (QCO2,2 = 0 l.min-1) 

a so sýtením s CO2 (QCO2,1 = 0,09 l.min-1) vo fluidnej vrstve (prahová rýchlosť wp = 0,0147 

m.s-1) - experimentálne hodnoty (body).  
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Obr. 3.19 Porovnanie zvyšovania obsahu Ca2+ + Mg2+ s použitím PVD bez oxidu uhličitého 

(QCO2,2 = 0 l.min-1) a so sýtením s CO2 (QCO2,1 = 0,09 l.min-1) vo fluidnej vrstve (wp = 0,0460 

m.s-1) - experimentálne hodnoty (body) a vypočítané hodnoty (spojnicové čiary). 

Následne sme vykonali experimenty s frakciou 1,0 – 1,25 mm pri prahovej rýchlosti (0,0147 

m.s-1) a prietoku CO2 0,09 l.min-1 do systému. Namerané a vypočítané hodnoty časovej 

závislosti koncentrácie Ca2+ + Mg2+ sú   pre obdive frakcie (0,7 – 1,0 mm a 1,0 – 1,25 mm) 

zobrazené na obr. 3.20.  

 

Obr. 3.20 Časová závislosť koncentrácie Ca2+ + Mg2+ v procese rekarbonizácie v reaktore 

s fluidizovanou vrstvou (QCO2 = 0,09 l.min-1) – experimentálne hodnoty (body) a vypočítané 

hodnoty (spojnicové čiary). 

Z nameraných výsledkov vyplynulo rýchlejšie obohacovanie o Ca2+ + Mg2+  pri použití 

menšej frakcie (0,7 - 1,0 mm). Vysvetlením prirodzene je, že pre rovnakú hmotnosť častíc 

majú častice väčší medzifázový povrch a teda predstavujú lepší kontakt kvapalnej a tuhej 
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fázy. Na druhej strane treba poznamenať, že vrstva častíc s menším priemerom predstavuje 

pri rovnakej výške väčší odpor proti prúdeniu a bude vyžadovať výkonnejšie čerpadlo, teda aj 

vyššie prevádzkové náklady.  

Na základe prezentovaných výsledkov a s prihliadnutím na skúsenosti s prevádzkou reaktora s 

fluidizovanou vrstvou pri týchto dvoch použitých frakciách sme sa rozhodli pokračovať v 

experimentoch len s použitím väčšej frakcie (1,0 - 1,25 mm). 

Nasledovné experimenty boli vykonané s frakciou 1,0 - 1,25 mm PVD pri troch rôznych 

rýchlostiach prietoku vody (prahová rýchlosť (w1 = 0,0147 m.s-1 = 1,6 l.min-1), dvojnásobná 

hodnota prahovej rýchlosti (w2 = 0,0295 m.s-1 = 3,2 l.min-1) a jej trojnásobná hodnota (w3 = 

0,0460 m.s-1 = 5 l.min-1). Tieto merania boli uskutočnené spolu s prívodom CO2 do systému 

(QCO2 = 0.09 l.min-1). 

Experimentálne a vypočítané hodnoty koncentrácie Ca2+ + Mg2+ v takto upravovanej vody sú 

zobrazené na obr. 3.21.  

 

Obr. 3.21 Časová závislosť koncentrácie Ca2+ + Mg2+ v procese rekarbonizácie v reaktore 

s fluidizovanou vrstvou (QCO2 = 0,09 l.min-1) –  (■) w1 = 0,0147 ms-1 (▲)  w2 = 0,0295 ms-1  

 (●)  w3 = 0,0460 ms-1 -  experimentálne hodnoty (body) a vypočítané hodnoty (spojnicové 

čiary). 

 

Tieto zaujímavé výsledky naznačujú, že hydrodynamické podmienky výrazne ovplyvňujú 

obohacovanie vody o ióny. Súvisí to s faktom, že pri 2-násobku prahovej rýchlosti fluidizácie 

už dochádza k významnej cirkulácii častíc PVD a to vyvoláva intenzívnejší kontakt kvapaliny 

s tuhou fázou, čo má pravdepodobne väčší vplyv ako zväčšenie zdržnej doby pri nižších 

prietokoch. Pri vyšších prietokoch možno očakávať aj väčší oter častíc a prítomnosť jemných 

častíc v systéme má pozitívny vplyv na rýchlosť rekarbonizácie.  
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Ďalšia séria meraní bola realizovaná pri rôznych prítokoch CO2 do systému. Výsledky 

naznačujú, že prítomnosť CO2 má výrazný vplyv na obohacovanie vody o Ca2+ + Mg2+ ióny v 

procese rekarbonizácie. Experimentálne a vypočítané hodnoty koncentrácie Ca2+ + Mg2+ v 

takto upravovanej vody sú zobrazené na obr. 3.22.  

 

Obr. 3.22 Časová závislosť koncentrácie Ca2+ + Mg2+ v procese rekarbonizácie v reaktore 

s fluidizačnou vrstvou (w1 = 0,0147 m.s-1) - (●) Q1,CO2 = 0,09 l.min-1  (■) Q2,CO2 = 0,18 l.min-1  

(▲) Q3,CO2 = 0,54 l.min-1 - experimentálne hodnoty (body).  

Z výsledkov vyplýva, že oxid uhličitý zvyšuje rozpustnosť PVD, to znamená, že čím je väčšie 

sýtenie tým rýchlejšie sa dosiahnu vyššie hodnoty koncentrácií Ca2+ + Mg2+
. Z výsledkov 

vyplýva tiež, že vplyv prietoku CO2 nie je neobmedzený. Jednak nemá význam privádzať viac 

ako je nevyhnutné množstvo (v tomto prípade 0,18 L/min) z hľadiska rekarbonizácie a 

negatívny vplyv príliš vysokého prietoku sa prejaví jednak v jeho stratách (ekonomike 

procesu) a v prípade zavádzania CO2 priamo do reaktora aj zmenou hydrodynamiky systému, 

hlavne k zníženiu zdržného času vody na jeden priechod.  

Ďalšie merania boli uskutočnené s rozdielnymi frakciami PVD. Pre porovnanie bol 

uskutočnený aj experiment so sadrovcom (SAD). Pri experimente vo fluidizovanom reaktore 

sme použili objem vody 21 litrov a prietoková rýchlosť vody bola približne rovná prahovej 

rýchlosti fluidizácie. Proces rekarbonizácie bol sýtený oxidom uhličitým, ktorého prietok bol 

QCO2=0,54 l.min-1.  

Na obr. 3.22a je uvedená závislosť koncentrácie (Ca2++Mg2+) od času pre frakciu PVD 1,0 - 

2,0 mm. 
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Obr. 3.22a Závislosť koncentrácie (Ca2++Mg2+) od času, PVD frakcia 1,0 - 2,0 mm. 

Z obr. 3.22a je vyplýva, že koncentrácia (Ca2++Mg2+) sa po 24 hodinách ustálila a dosiahla 

hodnotu 47,5 mmol.l-1. Na obr. 3.22b je zrejmý nárast koncentrácie horčíka po dobu 22 hodín 

na 46,5 mmol.1-1. Zvýšenie koncentrácie vápnika je málo výrazne, nakoľko dosiahlo hodnotu 

2,5 mmol.l-1. Pri tomto experimente sme použili 360 g PVD.  

 

Obr. 3.22b Závislosť koncentrácie c(Ca2+) a c(Mg2+) od času pre PVD frakciu 1,0 - 2,0 mm. 
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Obr. 3.22c Závislosť koncentrácie (Ca2++Mg2+) od času pre PVD frakciu 2,0-4,0 mm. 

Počas experimentu s frakciou PVD 2,0-4,0 mm bolo namerané o niečo menšie zvýšenie  

koncentrácie biogénnych prvkov (obr. 3.22c a 3.22d). Kým horčík dosiahol hodnotu 41,5 

mmol.l-1, vápnik iba 2 mmol.l-1 Pre reprezentatívnejšie výsledky je potrebný časovo dlhší 

priebeh fluidizácie, rádovo niekoľko dní.  

 

Obr. 3.22d Závislosť koncentrácie c(Ca2+) a c(Mg2+) od času. PVD frakcia 2,0 - 4,0 mm.  
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Obr. 3.22e Závislosť koncentrácie c(Ca2++Mg2+) od času. SAD frakcia 1,0 - 2,0 mm. 

Ak sme použili ako rekarbonizačný materiál sadrovec, hodnota celkovej koncentrácie 

c(Ca2++Mg2+) bola oveľa nižšia (obr. 3.22e). Celková koncentrácia (Ca2++Mg2+) dosiahla 

hodnotu 36 mmol.l-1 počas 48 hodín. Oproti meraniu s PVD je to pokles o 38 %. 

Koncentrácia vápnika dosiahla trojnásobok z hodnoty pri meraní s PVD a to 7,0 mmol.l-1 

počas 22 hodín a pri 48 hodinách to bolo až 8,5 mmol.l-1. Naopak, horčík dosiahol po dobu 24 

hodín len 23 mmol.l-1, po 48 hodinách to bolo 28 mmol.l-1. Konkrétne hodnoty meraní sú 

znázornené graficky na (obr. 3.22f). Pri tomto meraní sme použili 360 g SAD.  

 

Obr. 3.22f Závislosť koncentrácie c(Ca2+) a c(Mg2+) od času. SAD frakcia 1,0-2,0 mm. 
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Vypočítané hodnoty parametrov rekarbonizačnej rovnice pre dve frakcie PVD a jednu frakciu 

SAD sú uvedené v tab. 3.6c. 

Tab. 3.6c Parametre rekarbonizačnej rovnice a nelineárnej analýzy pre PVD a SAD 

Parameter PVD SAD 

 Frakcia  

1,0-2,0 mm 

Frakcia  

2,0-4,0 mm 

Frakcia  

1,0-2,0 mm 

Ct 88,208 81,920 81,920 

R 0,0642 0,0347 0,0171 

S2y 1032,97 195,88 180,81 

S2
R 4,210 8,690 33,59 

rx,y 0,9961 0,9630 0,8374 

3.3.2.3 Porovnanie jednotlivých parametrov pri procese rekarbonizácie 

Medzi významné parametre, ktoré ovplyvňujú proces rekarbonizácie v reaktore 

s fluidizovanou vrstvou je nepochybne prietok upravovanej vody a prietok CO2. Oxid uhličitý 

zvyšuje rozpustnosť PVD (čím je väčšie sýtenie tým rýchlejšie sa dosiahnu vyššie hodnoty 

koncentrácií Ca2+ + Mg2+). Experimenty sme realizovali pri troch rôznych prietokoch vody: 

1,6 l.min-1 (wp = 0,0147 m.s-1, 3,2 l.min-1 (w2 = 0,0295 m.s-1) a 5 l. min-1 (w3 = 0,0460 m.s-1) a 

pri troch rôznych prietokoch CO2: Q1,CO2 = 0,09 l.min-1,  Q2,CO2 = 0,18 l.min-1,  Q3,CO2 = 0,54 

l.min-1. 

 

Obr. 3.23 Závislosť dosiahnutej koncentrácie Ca2+ + Mg2+ v čase  t = 1000 min pre rôzne 

prietoky CO2 a rôzne prietoky privádzanej vody. 
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Závislosť nameranej hodnoty koncentrácie Ca2+ + Mg2+ od jednotlivých hodnôt prietokov 

vody a CO2 v čase 1000 min je znázornená na obr. 3.23. 

Z výsledkov vyplýva, že ak privádzame väčšie množstvo CO2 dosiahnu sa pri nižšom prietoku 

vody (1,6 l.min-1) väčšie koncentrácie Ca2+ + Mg2+ ako pri vyššom prietoku (5 l.min-1). 

Dôvodom by mohla byť 2 - krát väčšia kontaktná doba. 

Výsledky tejto série experimentálnych meraní boli spracované regresnou analýzou (kap. 

2.4.3). Ako závisle premenná bola uvažovaná koncentrácia (Ca2+ + Mg2+), ako nezávisle 

premenné boli uvažované tri veličiny, t.j. prietoky CO2 a H2O a čas. Hodnoty štatistických 

charakteristík pre jednotlivé použité regresné funkcie sú uvedené v tab. 3.7. 

Pre rozsah podmienok, pri ktorých boli uskutočnené experimenty, t.j. prietok vody od 1,6 

l.min-1 do 5 l.min-1, prietok CO2 v rozsahu 0,09 – 0,54 l.min-1 a reakčný čas procesu 

rekarbonizácie v rozsahu 0 až 1000 min sme s použitím regresných metód určili nasledovné 

optimálne hodnoty závisle i nezávisle premenných: 

 (Ca2+ + Mg2+) = 77,7 mmol.l-1, 

 prietok CO2 = 0,54 l.min-1, 

 prietok H2O = 5,0 l.min-1,  

 t = 1000 min.  

Podobným postupom boli pre podmienky, pri ktorých boli uskutočnené merania, t.j. prietok 

vody od 1,6 l.min-1 do 5 l.min-1 a prietok CO2 v rozsahu 0,09 – 0,54 l.min-1, získané optimálne 

hodnoty závisle a nezávisle premenných veličín (kap. 2.4.4): 

 cmax (Ca2+ + Mg2+) = 111,6 mmol.l-1, 

 prietok CO2 = 0,27 l.min-1, 

 prietok H20 = 1,6 l.min-1. 

3.3.3 Výsledky v RRVF s kombinovanými materiálmi 

Vo rekarbonizačnom reaktore s fluidizovanou vrstvou (obr. 2.2) boli uskutočnené 

experimenty s PVD, ako hlavným zdrojom horčíka v kombinácii s vápencom alebo 

sadrovcom. Objem rekarbonizačného reaktora bol 21,0 litrov a prietoková rýchlosť 

upravovanej vody sa udržiavala v blízkosti prahovej rýchlosti fluidizácie. Reakčná zmes bola 

sýtená oxidom uhličitým QCO2 = 0,54 l.min-1.  

3.3.3.1 Experimenty s kombináciou polovypáleného dolomitu a zeolitu 

Počas jednotlivých experimentov na obohacovanie o Ca2+ + Mg2+ sme síce dosiahli vysoké 

hodnoty celkovej koncentrácie týchto dvoch prvkov, avšak dominujúcim zastúpením 

v pomere sa prejavoval horčík (obr. 3.24). Dôvodom je jeho vyššie zastúpenie v samotnom 
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materiáli a taktiež jeho reaktívnejšia časť MgO, ktorá sa rozpúšťa vo vode rýchlejšie. Z toho 

dôvodu sme uskutočnili experimenty s kombináciou prírodného zeolitu (charakteristika v kap. 

3 - Metodika) a polovypáleného dolomitu. Pred samotnými experimentmi sme z dodaného 

zeolitu o frakcii 1,0 -2,5 mm sitovaním vytvorili frakciu 1,0 -1,25 mm z dôvodu zabezpečenia 

rovnako veľkej frakcie ako v prípade PVD.  

Deklarované vlastnosti výrobcom: 

o špecifický povrch: 30 - 60 m2.g-1, 

o pórovitosť: 24 – 32 %, 

o merná hmotnosť: 2200 - 2400 kg.m-3, 

o efektívny priemer pórov: 0,4 nm. 

Boli uskutočnené 3 experimenty s reálnou vodou s nízkym počiatočným obsahom Ca2+ + 

Mg2+ (0,3 mmol.l-1): 

 E1: experiment s vrstvou tvorenou len PVD (360 g), 

 Z1: experiment s vrstvou tvorenou PVD (180 g) + zeolit (180 g), 

 Z2: experiment s vrstvou tvorenou PVD (180 g) + zeolit (90 g). 

Experimenty boli realizované za rovnakých podmienok, t.j. QCO2 = 0,18 l.min-1; w = 0,0147 

m.s-1 (prahová rýchlosť) = 1,6 l.min-1. 

Na obr. 3.24 sú zobrazené časové závislosti obsahu Mg2+ a Ca2+ v experimente 

s polovypáleným dolomitom. Počiatočný pomer Ca2+ : Mg2+ - 2 : 1 bol výrazne ovplyvnený 

v prospech Mg2+  počas procesu.  

 

Obr. 3.24 Porovnanie zvyšovania obsahu Mg2+ a obsahu Ca2+ pri experimente s reálnou 

vodou (QCO2 = 0,18 l.min-1; w = 0,0147 m.s-1). 
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Obr. 3.25 Porovnanie obsahu Ca2+ ku obsahu Mg2+ pri experimente s reálnou vodou (QCO2 = 

0,18 l.min-1; w = 0,0147 m.s-1). 

Na obr. 3.26 je porovnanie priebehu celkovej koncentrácie Ca2+ + Mg2+ v jednotlivých 

experimentoch. Polovičná dávka polovypáleného dolomitu sa zreteľne odrazila aj na obsahu 

Ca2+ + Mg2+. V čase t = 1750 min bola dosiahnutá hodnota c (Ca2+ + Mg2+) = 72,5 mmol.l-1 

v experimente s dávkou 360 g PVD, v rovnakom čase ale s dávkou 180 g bola dosiahnutá 

hodnota c (Ca2+ + Mg2+) = 25,5 mmol.l-1. 

 

Obr. 3.26 Časová závislosť nameraných a vypočítaných (rov. 2.8) hodnôt celkovej 

koncentrácie Ca2+ + Mg2+  pre experimenty E1, Z1, Z2. 

Na obr. 3.27 je zobrazená časová závislosť obsahu Ca2+ pre jednotlivé experimenty. Pri 

experimente so samotným PVD bola v čase t = 1750 min dosiahnutá hodnota c (Ca2+) = 40,1 
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mg.l-1, v tom istom čase no pre experiment Z1 (180 g PVD + 180 g zeolit) bola dosiahnutá 

vyššia hodnota, t.j. c (Ca2+) = 60,1  mg.l-1. Pri experimente Z3 (180 g PVD + 90 g zeolit) bol 

pozorovaný od času 1537 min podobný priebeh s predchádzajúcim experimentom. 

 

Obr. 3.27 Porovnanie zvyšovania obsahu Ca2+ pri experimente s reálnou vodou E1, Z1 a Z2 

(QCO2 = 0,18 l.min-1; w = 0,0147 m.s-1 (prahová rýchlosť)). 

 
Obr. 3.28 Porovnanie zvyšovanie obsahu Mg2+ pri experimente s reálnou vodou E1, Z1 a Z2 

(QCO2 = 0,18 l.min-1; w = 0,0147 m.s-1 (prahová rýchlosť)). 
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Časová závislosť obsahu Mg2+ pre jednotlivé experimenty je zobrazená na obr. 3.28. Je 

možné pozorovať, že pri experimente so samotným polovypáleným dolomitom bola 

dosiahnutá hodnota c(Mg2+) = 1737 mg.l-1 (t = 1750 min) a pri experimente spolu s PVD 

v kombinácii so zeolitom (Z1) bola dosiahnutá v rovnakom čase  c (Mg2+) = 583 mg.l-1, čo 

predstavuje takmer o 2/3 menej, ako v predchádzajúcom meraní. Pri experimente Z3 sme 

dosiahli v čase 1417 min c(Mg2+) = 437 mg.l-1, ktorá sa ďalej výrazne nemenila. 

Porovnanie obsahu Mg2+ ku obsahu Ca2+ pri jednotlivých experimentoch  E1, Z1 a Z2 sú 

znázornené na obr. 3.25, 3.28, 3.29. 

 
Obr. 3.28 Porovnanie obsahu Ca2+ ku obsahu Mg2+ pri experimente Z1 (PVD (180 g) + zeolit 

(180 g)). 

 

 

Obr. 3.29 Porovnanie obsahu Mg2+ ku obsahu Ca2+ pri experimente Z2 (PVD (180 g) + zeolit 

(90 g)). 
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Výsledky experimentov naznačujú, že pri iónovýmenných pochodoch dochádzalo k zvýšeniu 

koncentrácie Ca2+ a k zníženiu Mg2+. 

V prvom experimente s použitím kombinácie polovypáleného dolomitu a zeolitu (180g PVD 

+ 180 g zeolit) sme v čase 1560 min namerali hodnotu c (Mg2+) = 559,0 mg.l-1. Táto hodnota 

v porovnaní s experimentom len s použitím PVD bola o 70 % nižšia než bola hodnota 

nameraná v experimente so samotným PVD (c (Mg2+) = 1677,0 mg.l-1 v čase t = 1555 min). 

Podľa dostupných údajov od dodávateľa zeolitu (Zeocem, a.s., Bystré) by mal vykazovať 

vyššiu selektívnosť k Mg2+ než ku Ca2+, čo preukázali aj výsledky. 

Nameraná hodnota c (Ca2+)  v rovnakom čase bola o 50 % vyššia než hodnota nameraná 

v experimente len s PVD (40,1 mg.l-1). 

Pri experimente s použitím polovičnej hmotnosti zeolitu (90 g) a rovnakej hmotnosti PVD 

(180 g) ako v predchádzajúcom meraní bola nameraná hodnota c (Mg2+)  v čase t = 1537 min 

473,94 mg.l-1 a hodnota c (Ca2+) 60,1 mg.l-1. Nameraný rozdiel medzi dosiahnutý hodnotami 

v porovnaní s dávkou zeolitu nie je výrazný. Predpokladáme, že dôvodom by mohlo byť 

vytvorenie rovnováhy vo vode. 

Z výsledkov vyplýva výhodnosť kombinácie PVD a zeolitu vzhľadom na zvýšenie obsahu 

Ca2+ v porovnaní s dosiahnutými hodnotami pri použití samotného PVD. Je potrebné vykonať 

viac experimentov s rozličnými podielmi týchto dvoch materiálov.  

3.3.3.2 Experimenty pre kombináciu polovypáleného dolomitu a sadrovca 

Najbežnejšie materiály využívané pri rekarbonizácii sú vápno – Ca(OH)2, resp. vápenné 

mlieko, vápenec – CaCO3, dolomit MgCO3.CaCO3 a polovypálený dolomit. Ako kyslé 

činidlo sa najčastejšie využíva oxid uhličitý, vďaka svojej nízkej cene a jednoduchej 

manipulácii, kyselina sírová – H2SO4 a kyselina chlórovodíková – HCl. Tieto kyseliny sú 

však drahšie a manipulácia s nimi je nebezpečnejšia ako v prípade CO2 (Olejko 2007).  

Boli uskutočnené experimenty s PVD, ako hlavným zdrojom horčíka v kombinácii 

s vápencom alebo sadrovcom. Objem rekarbonizačného reaktora bol 21 litrov a prietoková 

rýchlosť upravovanej vody sa udržiavala pri prahovej rýchlosti fluidizácie. Reakčná zmes 

bola sýtená oxidom uhličitým Q(CO2) = 0,54 l.min-1.  

Počas procesu sme sledovali hodnoty kyselinovej neutralizačnej kapacity – KNK4,5, 

konduktivitu - κ, pH, koncentráciu vápnika - c(Ca2+) a koncentráciu horčíka - c(Mg2+).  

Hodnoty koncentrácii vápnika a horčíka po 20 hodinách procesu sú znázornené na obr. 3.30.  

Dĺžka procesu z kineticky významného hľadiska je oveľa kratšia, avšak pre dobré 

porovnanie a sledovanie celkového priebehu procesu sa zvolila dĺžka experimentu 20 hodín. 

Pri tomto experimente sa dosiahli vysoké hodnoty celkovej tvrdosti vody, čo je vhodné, keďže 
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tento reaktor by mal slúžiť na vyrábanie koncentrátu, ktorý by sa následne podľa potreby 

narieďoval s upravovanou vodou.  

Z výsledkov vidieť, že vo fluidizačnom reaktore sme schopní dosiahnuť vysoké koncentrácie 

vápnika a horčíka. Najvyššiu hodnotu celkovej tvrdosti vody sa podarilo dosiahnuť pri 

kombinácii 270 g PVD a 90 g VAP. Hodnoty meraných veličín sú zaznamenané v tabuľke 

3.7. 

Tabuľka 3.7. Experimentálne hodnoty koncentrácií Ca a Mg získané pri kombinácii 

materiálov (PVD/VAP, PVD/SAD). 

t- Doba 

fluidizácie 
 

Konduktivita 
KNK4,5 Ca2++Mg2+ Ca2+ Mg2+ Ca2+  

[mg.l-1] 

Mg2+  

[mg.l-1] [hod] [mS.cm-1] [mmol.l-1] [mmol.l-1] [mmol.l-1] [mmol.l-1] 

1,5 1,04 12,2 5,7 0,3 5,4 12,0 131,2 

2,8 2,13 28,0 13,2 0,5 12,7 20,0 308,6 

4,0 2,69 37,5 17,75 0,75 17,0 30,1 413,1 

5,5 3,64 49,5 22,75 1,0 21,7 40,1 528,5 

6,5 4,11 59,0 28,0 1,0 27,0 40,1 656,1 

8,0 4,71 71,5 34,5 1,0 33,5 40,08 814,0 

9,0 5,18 82,5 40,25 1,0 39,2 40,08 953,7 

22,0 8,25 136,0 66,25 1,0 65,2 40,08 1585,5 

23,5 8,46 152,0 73,0 1,0 72,0 40,08 1749,6 

25,0 8,65 153,0 73,5 1,0 72,5 40,08 1761,7 

26,5 8,80 153,0 74,0 1,0 73,0 40,08 1773,9 

31,7 9,10 153,0 74,5 1,0 73,5 40,08 1786,0 

49,7 9,48 172,0 83,5 1,0 82,5 40,08 2004,7 

58,7 9,88 178,0 86,5 1,0 85,5 40,08 2077,6 

75,7 10,00 182,0 88,0 1,0 87,0 40,08 2114,1 

96,7 10,00 179,0 87,5 1,0 86,5 40,08 2101,9 

120,2 10,10 180,0 87,5 1,0 86,5 40,08 2101,9 

128,2 10,10 180,0 87,5 1,0 86,5 40,08 2101,9 
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Obr. 3.30 Hodnoty koncentrácii vápnika a horčíka po 20 hodinách rekarbonizácie vo 

fluidizačnom reaktore pri rôznych pomeroch PVD/vápenec a PVD/sadrovec. 

Priebehy procesu a hodnoty koncentrácii vápnika a horčíka v závislosti od času sú graficky 

znázornené na obrázku 3.31. Zastúpenie Ca a Mg je názornejšie vyjadrené na obrázku 3.32. 

 

Obr. 3.31 Závislosť koncentrácií vápnika a horčíka od času. 
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Obr. 3.32 Porovnanie koncentrácií vápnika a horčíka v závislosti od času. 

Z obrázka 3.32 je vidieť, že koncentrácia vápnika sa ustálila na hodnote 40 mg/l už v 

počiatočnej fáze procesu. Koncentrácia horčíka najvýraznejšie počas 20 hodín. Nízke 

koncentrácie vápnika sú pravdepodobne spôsobené vyššou rozpustnosťou horečnatej 

zložky z PVD. Napomáha aj prítomnosť vápenca, ktorý zvyšuje rozpustnosť horčíka z PVD. 

Taktiež je pravdepodobné, že dochádza k iónovej výmene medzi vápencom a PVD, tak ako 

to bolo v prípade kombinácie zeolit a PVD.  

Najvyššiu hodnotu koncentrácie vápnika c(Ca
2+

) = 400,8 mg.l
-1 sme dosiahli pri kombinácii 

60 g PVD a 300 g SAD. Prietok vody bol QH2O = 3,03 l.min
-1 a reakčná zmes sa sýtila oxidom 

uhličitým pri prietoku QCO2 = 0,48 l.min
-1

. 

3.3.3.3 Kinetika rekarbonizačného procesu 

Na opis obohacovania upravovanej vody v závislosti od času bola využitá rekarbonizačná 

rovnica (2.8). 

Porovnanie vypočítaných a experimentálnych hodnôt (Ca2+ + Mg2+) v závislosti od času pri 

kombinácii 60 g PVD a 300 g SA je zobrazené na obrázku 3.34. Prietok vody bol QH2O = 3,03 

l.min
-1 a reakčná zmes sa sýtila oxidom uhličitým pri prietoku QCO2 = 0,48 l.min

-1
. 
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Obr. 3.33 Závislosť koncentrácií vápenatej a horečnatej zložky od času. 

 

Obr. 3.34 Porovnanie experimentálnych a vypočítaných závislostí koncentrácie vápnika a 

horčíka od času. 

Rovnica rekarbonizácie s vysokou presnosťou koreluje s experimentálnymi hodnotami. 

Korelačný koeficient dosahuje hodnotu rXY =0,9961. Hodnoty parametrov sú uvedené v 

tabuľke 3.8. 
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Tab. 3.8 Hodnoty parametrov rekarbonizačnej rovnice (2.8)  

 

3.3.3.4 Overenie predpovede z miešaného reaktora vo fluidizačnom reaktore 

Vypočítaný pomer PVD a SAD pri optimálnych podmienkach je 2:5 v prospech sadrovca. 

Tieto údaje sme získali z experimentov v miešanom reaktore, je preto nutné overiť 

platnosť údajov aj pre fluidizačný reaktor. Uskutočnili sme experiment vo fluidizačnom 

reaktore s dávkou 105 g PVD a 255 g SAD, čo zodpovedá pomeru 2:5. Reakčná zmes bola 

nasycovaná oxidom uhličitým QCO2 = 0,54 l.min
-1.Objem rekarbonizačného reaktora bol 21 

litrov a prietoková rýchlosť upravovanej vody sa udržiavala v blízkosti prahovej rýchlosti 

fluidizácie w = 0,0475 m.s-1. Priebeh rekarbonizačného procesu je znázornený na obrázku 

3.35. 

 

Obr. 3.35 Závislosť koncentrácií vápnika a horčíka od času. 

Výsledné hodnoty koncentrácie vápnika a horčíka sú c(Ca2+) = 380 mg.l-1 a c(Mg2+) = 

285 mg.l-1. Tieto hodnoty sú v pomere 4:3 v prospech vápnika. Vypočítaný predikovaný 

pomer bol 5 : 4 v prospech vápnika. Celkový rozdiel predikcie a experimentu činí 6,25 %, čo 

potvrdzuje, že hodnoty regresných parametrov z miešaného reaktora bolo možné aplikovať  

na reaktor s fluidizovanou vrstvou. 
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3.3.3.5 Porovnanie kinetiky procesu rekarbonizácie  

Na opis procesu rekarbonizácie možno použiť exponenciálnu rovnicu v tvare (2.8). V tab. 3.9 

sú zhrnuté hodnoty parametrov rekarbonizačnej rovnice.  

Tab. 3.9 Prehľad vypočítaných hodnôt parametrov rekarbonizačnej rovnice (2.8). 

Frakcia 

[mm] 

Qvody 

[l.min-1] 

w  

[m.s-1] 

QCO2 

[l.min-1] 

Cmax  

[mmol.l-1] 

104.dr 

[min-1] 

Cmax  

[mmol.g-1] 

Cmax  

[mmol.m-2] 

1,0 - 2,0 

(nehyb.) 

1,6 0,0147 0,54 82,6 6,53 9,637 0,865 

1,0 - 2,0 

(fluid.) 

1,6 0,0147 0,54 90,0 7,35 10,500 0,942 

2,0 - 4,0 

(fluid.) 

3,0 0,0280 0,54 81,9 5,78 4,777 0,476 

 

 

Obr. 3.36 Grafické porovnanie experimentálnych a vypočítaných závislostí koncentrácie 

vápnika a horčíka pre frakciu PVD 2,0 - 4,0 mm. 
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Obr. 3.37 Grafické porovnanie experimentálnych a vypočítaných závislostí koncentrácie 

vápnika  a horčíka pre frakciu PVD 1,0 - 2,0 mm.  

Hodnoty parametrov rekarbonizačnej rovnice pre PVD a SAD sú zhrnuté v tab. 3.10. Medzi 

nameranými a vypočítanými hodnotami (rov. 2.8) koncentrácií (Ca2++Mg2+) je veľmi dobrá 

zhoda, o čom svedčí aj hodnota koeficienta korelácie (tab. 3.11). 

Tab. 3.10 Hodnoty parametrov rekarbonizačnej rovnice pre PVD a SAD 

Parameter PVD SAD 

 Frakcia 1,0-2,0 

mm 

Frakcia 2,0-4,0 

mm 

 

Cmax 88,208 81,920 81,920 

dr 0,0642 0,0347 0,0171 

S2y 1032,97 195,88 180,81 

S2
R 4,210 8,690 33,59 

rx,y 0,9961 0,9630 0,8374 

 

Tab. 3.11 Experimentálne hodnoty špecifického povrchu a prahovej rýchlosti pre jednotlivé 

frakcie PVD  

Priemer frakcie Špecifický povrch [m2.g-1] Prahová rýchlosť [m.s-1] 

0,7-1,0 13,39 0,0113 

1,0-1,25 9,89 0,0147 

1,0-2,0 11,14 0,0153 

2,0-4,0 10,038 0,0284 
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3.3.4 Sledovanie zmeny veľkosti častíc polovypáleného dolomitu 

Významným parametrom pri procese rekarbonizácie s použitím polovypáleného dolomitu v 

RRFV je aj charakteristický rozmer častíc a údaje o zmene ich veľkosti. Tieto údaje zohrávajú 

dôležitú funkciu tak pri návrhu ako aj pri prevádzkovaní takéhoto reaktora. Zmenu veľkosti 

častíc sme počas jednotlivých experimentov hodnotili pomocou ekvivalentného (rov. 1.8) a 

Sauterovho priemeru (rov. 1.10). Na zistenie týchto charakteristických rozmerov sme 

pomocou mikrometra merali dva navzájom kolmé rozmery častice. Na určenie daných 

priemerov sme pri meraní zvolili počet 50 častíc, vychádzajúc z práce (Mikitová, 1997). Pre 

frakciu polovypáleného PVD 1,00 - 1,25 mm boli vypočítané (rov. 1.8, 1.10) nasledovné 

hodnoty týchto charakteristických rozmerov častíc:  

  - Sauterov priemer - ds = 1,14 mm 

  - ekvivalentný priemer - de = 1,09 mm. 

Počas dlhodobejších experimentov bolo pozorované, že častice PVD nie sú zaobľované do 

guľového ale do ihlanového tvaru. To je možné vysvetliť vrstevnatou štruktúrou dolomitu, 

ktorý sa vyznačuje charakteristickým ostrohranným rozpadom (Galvánek, 2004). 

Na obr. 3.38 sú zobrazené hodnoty ds namerané počas dlhodobejších experimentov pri 

rôznych prietokoch / mimovrstvových rýchlostiach vody (w1 = 0,0147 m.s-1, w2  = 0,0295 

m.s-1, w3 = 0,0460 m.s-1) a prietoku QCO2 = 0,09 l.min-1.  

 

Obr. 3.38 Časové závislosti hodnôt ds nameraných počas experimentov s rôznymi hodnotami 

mimovrstvovej rýchosti vody (w1 = 0,0147 m.s-1, w2  = 0,0295 m.s-1, w3 = 0,0460 m.s-1) a s 

rovnakým prietokom QCO2 = 0,09 l.min-1. 

Namerané veľkosti častíc PVD pri rôznych rýchlostiach prúdenia vody indikujú, že pri nižšej 

rýchlosti, blízko prahu fluidizácie je vzájomný kontakt častíc veľmi intenzívny a preto je aj 

mechanický oter častíc významnejší ako pri vyšších rýchlostiach kvapaliny, kedy je síce 

cirkulácia častíc vyššia, ale vzájomný kontakt je menší.  
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Na obr. 3.39 je porovnanie nameraných hodnôt ds v čase t = 320 min počas experimentov pri 

rôzných prietokoch CO2 (Q1,CO2 = 0,09 l.min-1, Q2,CO2 = 0,18 l.min-1, Q3,CO2 = 0,54 l.min-1)  a 

rovnakej mimovrstvovej rýchlosti vody (w1 = 0,0147 m.s-1). 

 

Obr. 3.39  Porovnanie nameraných hodnôt ds v čase t = 320 min počas experimentov s rôznym 

prietokom CO2 a pri rovnakej mimovrsvovej rýchlosti vody (w1 = 0,0147 m.s-1). 

Vplyv prietoku CO2 pri prahovej rýchlosti fluidizácie na veľkosť častíc je malý a nie je 

potrebné zohľadňovať prietok plynu z tohto hľadiska.  

S veľkosťou častíc súvisí aj charakter fluidizácie, výška fluidizovanej vrstvy a medzerovitosť.  

Hodnoty nameraných hodnôt výšky fluidizovanej vrstvy v závislosti od prietoku vody sú 

zobrazené na obr. 3.48 spolu s vypočítanými hodnotami za pomoci hodnôt parametrov (tab. 

3.12) pre daný proces (w = 0.0147 m.s-1 = QH2O = 1,6 l.min-1;  QCO2 = 0,09 l.min-1) v troch 

rôznych časoch. Z obrázka 3.48 vyplýva, že so vzrastajúcim časom boli dosiahnuté vyššie 

hodnoty výšky fluidizovanej vrstvy častíc  to v dôsledku poklesu veľkosti častíc. 

 

Obr. 3.39 Porovnanie zmeny výšky vrstvy podľa prietoku vody pre rôzny čas procesu 

rekarbonizácie (w = 0.0147 m.s-1 = QH2O = 1,6 l.min-1; QCO2 = 0,18 l.min-1) - experimentálne 

hodnoty (body) a vypočítané hodnoty (spojnicové čiary). 
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Vypočítané hodnoty jednotlivých parametrov hydraulických rovníc (rov. 1.14 - 1.19) sú 

uvedené v tab. 3.12. 

Tab. 3.12 Parametre empirických rovníc (rov. 1.14 - 1.19). 

 Parametre 

 a b c d 

Interval hodnôt 28,72 - 40,70 0,55 - 0,66 3,42 - 4,22 0,02 - 0,06 

Priemerná hodnota 36,0 0,60 3,83 0,04 

Smerodajná 

odchýlka 

4,7954 0,0346 0,2753 0,0141 

Interval 

spoľahlivosti 

1,5887 0,0226 0,3116 0,009 

Relatívna odchýlka medzi nameranými a vypočítanými hodnotami výšky neprekročila 10,6 

%. Hodnoty nameraných hodnôt expanzie fluidizovanej vrstvy v závislosti od prietoku vody 

sú zobrazené na obr. 3.40 spolu s vypočítanými hodnotami za pomoci vyššie uvedených 

parametrov (tab. 3.12) pre daný proces v troch rôznych časoch. Relatívna odchýlka medzi 

nameranými a vypočítanými hodnotami neprekročila 5,6 %. 

 

Obr. 3.40 Porovnanie zmeny expanzie vrstvy podľa prietoku vody pre rôzny čas procesu 

rekarbonizácie, (w = 0.0147 m.s-1 = QH2O = 1,6 l.min-1; QCO2 = 0,18 l.min-1) - experimentálne 

hodnoty (body) a vypočítané hodnoty (spojnicové čiary). 

QH2O [l.min-1] 1,6 3,2 5 

QCO2 [l.min-1] 0,09 0,18 0,54 0,09 0,18 0,54 0,09 0,18 0,54 

Parametre a 34,94 40,70 42,60 35,00 37,94 31,38   32,00 28,72 40,70 

 b 0,60 0,63 0,62 0,55 0,61 0,57 0,57 0,62 0,66 

 c 3,92 4,16 3,76 3,87 4,01 3,56 3,42 3,59 4,22 

 d 0,03 0,05 0,05 0,05 0,04 0,02 0,04 0,02 0,06 
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Expanzia fluidizovanej vrstvy narastá s časom a teda aj veľkosťou častíc, čo perfektne 

zodpovedá fyzikálnym zákonitostiam fluidizovanej vrstvy. Tento fakt si treba uvedomiť pri 

projektovaní zariadenia na priemyselné aplikácie. Rovnako si treba uvedomiť skutočnosť, že 

pri priemyselných aplikáciách pri kontinuálnom systéme, bude treba dodávať PVD do 

systému a nájsť vhodný spôsob a model dávkovania. To je veľmi dôležité aj z hľadiska 

úrovne rekarbonizácie aj z hľadiska prevádzkovania daného systému. Preto je potrebné 

venovať tejto problematike ďalšiu pozornosť a zohľadniť to pri optimalizácii procesu.  

3.3.5 Vplyv kvality upravovanej vody na rekarbonizáciu 

Z praktického hľadiska boli doterajšie experimenty vykonané s vodou dostupnou na 

pracovisku. Reálna voda, používaná v určitej lokalite, obsahuje spravidla rôzne zložky, ktoré 

aj v mikromnožstvách môžu spôsobiť odlišné správanie a preto je potrebné optimálne 

podmienky na proces zisťovať pre konkrétnu vodu.  

Preto boli vykonané aj experimenty so vzorkami reálnej surovej vody z ÚV v Hriňovej  

s nízkou celkovou tvrdosťou (0,3 mmol.l-1). Pri nastavení prietoku CO2 a vody sme 

vychádzali z výsledkov experimentov zameraných na určenie najvhodnejších podmienok pre 

dosiahnutie Cmax (obr. 3.50). Najvyššia hodnota Cmax (116 mmol.l-1) bola dosiahnutá pri 

prietoku vody 1,6 l.min-1 (w = 0,0147 m.s-1) a prietoku CO2 = 0,18 l.min-1.  

Optimalizáciou hodnôt týchto závisle a nezávisle premenných s využitím regresnej analýzy a 

optimalizačnej metódy postupného delenia intervalov sme určili Cmax = 111,6 mmol.l-1 pri 

prietoku vody 1,6 l.min-1 a prietoku CO2 rovnom 0,27 l.min-1. Z výsledkov týchto 

experimentov vyplýva veľmi dobrá zhoda s výsledkami z experimentov a s vypočítanými 

hodnotami  podľa rovnice (2.8) (obr.3.50). Parametre pre danú rovnicu sú udané v tab. 3.13.  

Počas experimentov s reálnou upravovanou vodou sme dosiahli cca desaťnásobné zvýšenie 

koncentrácie Ca2+  + Mg2+, t.j. z hodnoty 0,3 na 3,2 mmol.l-1, už v 60 minúte. Prietok vody bol 

1,6 l.min-1 (w = 0,0147 m.s-1) a prietok CO2 bol udržiavaný na hodnote 1,8 l.min-1. Na obr. 

3.50 sú porovnané priebehy zvyšovania koncentrácie v modelovej vode (demineralizovaná 

voda) a reálnej upravovanej vode (ÚV v Hriňovej) pri udržiavaní rovnakých 

experimentálnych podmienok. Koncentrácia Ca2+ + Mg2+ po 16 hod procesu rekarbonizácie 

vzorky reálnej vody bola 53,5 mmol.l-1 (o 2,4 % menšia hodnota ako bola dosiahnutá počas 

experimentov s modelovou vodou).   

Tab. 3.13 Hodnoty parametrov (rov. 2.8) a koeficienta korelácie (exp. s reálnou vodou; w1 = 

0,0147  m.s-1, QCO2 = 0,18 l.min-1) 

w1  m.s-1 QCO2 l.min-1 Cmax mg.l-1 dr min-1 rxy - 

0,0147   0,18 95,0 0,0008 0,9908 
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Obr. 3.50 Porovnanie závislosti koncentrácie Ca2+ + Mg2+ od času rekarbonizácie s použitím 

vzorky reálnej vody (●) a modelovej vody (---) za rovnakých podmienok (QCO2 = 1,8 l.min-1; 

w = 0,0147 m.s-1 (prahová rýchlosť)).  

Z porovnania výsledkov uskutočnených s reálnou a modelovou (demi) vodou vyplýva dobrá 

zhoda nameraných koncentrácií Cmax. Rozdiely v počiatočnom chemickom zložení 

upravovanej modelovej (demi) vody a reálnej vody neovplyvňujú významne proces ich 

obohacovania o Ca2+ + Mg2+.  

Výsledky experimentov s modelovou vodou, vypočítané hodnoty parametrov rekarbonizačnej 

rovnice, regresných koeficientov a optimálnych hodnôt pre jednotlivé závislé a nezávislé 

premenné veličiny možno teda využiť aj pre návrh poloprevádzkového rekarbonizačného 

reaktora pre ďalší výskum tohto procesu s reálnou upravovanou vodou.  

3.3.5 Sledovanie zmeny konduktivity počas procesu rekarbonizácie 

V reálnej úpravni vody sa pracuje s relatívne vysokými prietokmi vody, ktoré nie sú 

v laboratórnych podmienkach uskutočniteľné. V tomto experimente sme teda pracovali 

s menším už uvedeným objemom vody (21) a objemovým prietokom kvapaliny 1,6 l.min-1 

s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu koncentráciu vápnika a horčíka, kedy by v praxi nasledovalo 

zrieďovanie s pôvodnou, resp. neupravenou vodou.  

Experimenty boli uskutočnené v rekarbonizačnom reaktor s fluidizovanou vrstvou (obr. 2.1).  

Reaktor je pretekaný vodou zdola nahor a sýtený oxidom uhličitým (0,54 l/min). Prípadné 

tuhé častice, ktoré by prekročili úletovú rýchlosť sú zachytávané v kónickom usadzovacom 

zariadení, ktoré tvorí vtokovú časť zásobnej nádrže. Bol recirkulovaný celý objem kvapaliny 

po dobu 130 hodín. 
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Z predošlých experimentov, ktoré boli uskutočnené s PVD vieme, že najvyššia účinnosť 

obohacovania Ca2+ a Mg2+ sa dosahuje pri vyššom prietoku plynného CO2 a prietokoch vody 

v blízkosti prahovej rýchlosti fluidizácie (Luptáková, 2015; Luptáková a Derco, 2015). 

V tomto experimente bola použitá zmes PVD a vápenca v hmotnostnom pomere 3 : 1 

v prospech PVD (270 g PVD a 90g vápenca). Veľkosť frakcie PVD bola 1 - 1,25 mm 

a v prípade vápenca 0,71 - 1,6 mm. Výška nehybnej vrstvy týchto častíc bola 13,2 cm.   

Hodnoty sledovaných veličín sú zhrnuté v tabuľke 3.14. Všetky analytické stanovenia boli 

vykonané analytickými titračnými metódami (Horáková a kol., 2003), pričom koncentrácie 

Ca2+ a Mg2+ boli merané aj na VÚVH . Na meranie pH a konduktivity boli použité sondy od 

WTV (Multi 3420).  

Tab. 3.14 Namerané hodnoty analytických stanovení rekarbonizovanej vody. 

t- Doba 

fluidizácie 

Κ – 

Konduktivita 
KNK4,5 Ca2++Mg2+ Ca2+ Mg2+ 

Ca2+  

[mg.l-1] 

Mg2+  

[mg.l-1] [hod] [mS.cm-1] [mmol.l-1] [mmol.l-1] [mmol.l-1] [mmol.l-1] 

1,50 1,04 12,2 5,7 0,3 5,4 12,024 131,22 

2,83 2,13 28,0 13,2 0,5 12,7 20,04 308,61 

4,00 2,69 37,5 17,75 0,75 17,0 30,06 413,10 

5,50 3,64 49,5 22,75 1 21,8 40,08 528,53 

6,50 4,11 59,0 28,00 1 27,0 40,08 656,10 

8,00 4,71 71,5 34,50 1 33,5 40,08 814,05 

9,00 5,18 82,5 40,25 1 39,3 40,08 953,78 

22,00 8,25 136 66,25 1 65,3 40,08 1585,58 

23,50 8,46 152 73,00 1 72,0 40,08 1749,60 

25,00 8,65 153 73,50 1 72,5 40,08 1761,75 

26,50 8,80 153 74,00 1 73,0 40,08 1773,90 

31,75 9,10 153 74,50 1 73,5 40,08 1786,05 

49,75 9,48 172 83,50 1 82,5 40,08 2004,75 

58,75 9,88 178 86,50 1 85,5 40,08 2077,65 

75,75 10,00 182 88,0 1 87,0 40,08 2114,10 

96,75 10,00 179 87,50 1 86,5 40,08 2101,95 

120,25 10,10 180 87,50 1 86,5 40,08 2101,95 

128,25 10,10 180 87,50 1 86,5 40,08 2101,95 

Časové závislosti sledovaných veličín sú uvedené na obr. 3.51 až 3.53.V reálnej prevádzke je 

dôležité rýchle a jednoduché monitorovanie koncentrácie Ca2+ a Mg2+. Z výsledkov vyplýva, 

že pre tieto účely je možné využiť merania konduktivity. Závislosť koncentrácie vápnika 

a horčíka od konduktivity je znázornená na obr. 3.54.  
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Obr. 3.51 Závislosť koncentrácie vápnika 

a horčíka od času 

Obr. 3.52 Závislosť konduktiviy od času 

 

 
 

Obr 3.53 Závislosť koncentrácie vápnika 

a horčíka od hodnoty KNK 4,5 

 

Obr. 3.54 Závislosť koncentrácie vápnika 

a horčíka od konduktivity  

Na obr. 3.54 až 3.56 sú ilustrované priebehy závislostí koncentrácií (Ca2+ + Mg2+)  od času 

procesu, hodnôt KNK4,5, konduktivity a závislosť konduktivity od času.   

Závislosť koncentrácii vápnika a horčíka od konduktivity je takmer lineárna, čo je vhodné pre 

zjednodušené sledovanie koncentrácie týchto katiónov. Pre hodnotu celkovej koncentráciu 

týchto katiónov bola z experimentálnych dát (obr. 4) získaná rovnica (3.1) 

 C(Ca2++Mg2+) = 9,3929.  – 8,0963    (3.1) 

Po 75,8 hodinách experimentu sme pozorovali ustálenie hodnoty koncentrácie Ca2+ a Mg2+  

a konduktivity, kedy sme dosiahli koncentráciu C(Ca2+ a Mg2+ ) = 88 mmol/l, pričom  98,9% 

z tejto koncentrácie tvorí Mg2+ (obr. 3.31). 

Závislosť nameraných koncentrácii Ca2+ + Mg2+ od času rekarbonizácie možno opísať 

exponenciálnou rovnicou (2.8) (Luptáková a kol., 2014). Porovnanie časových závislostí 
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nameraných a vypočítaných hodnôt koncentrácii Ca2+ + Mg2+ je uvedené na obr. 3.54. Z Obr. 

3.54 je zrejmé, že teoreticky vypočítané hodnoty dobre korelujú s nameranými údajmi.  

Ďalšie príklady sledovania zmien konduktivity počas procesu obohacovania vody o Ca2+ + 

Mg2+ sú pre ilustráciu uvedené napr. na obr. 3.35 ako časové priebehy nameraných hodnôt 

konduktivity a vypočítaných hodnôt obsahu Ca2+ + Mg2+ (rov. 2.8) pre zvolený experiment 

s modelovou vodou (QCO2 = 0,54 l.min-1; w = 0,0147 m.s-1 = 1,6 l.min-1).  

 

Obr. 3.55 Porovnanie závislosti vypočítaných hodnôt koncentrácie Ca2+ + Mg2+ a nameraných 

hodnôt konduktivity (QCO2 = 0,54 l.min-1; w = 0,0147 m.s-1).  

Závislosť medzi nameranými hodnotami konduktivity a vypočítanými hodnotami pre obsah 

Ca2+ + Mg2+ (rov. 2.8) pre tento vybraný experiment s modelovou vodou je ilustrovaná na 

obr. 3.56.  

 

Obr. 3.56 Závislosť nameraných hodnôt konduktivity od vypočítaných hodnôt Ca2+ + Mg2+ 

(QCO2 = 0,54 l.min-1; w = 0,0147 m.s-1 – modelová voda). 
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Obdobné závislosti boli vyhodnotené aj pre zvolený experiment s reálnou vodou – hodnota 

koncentrácie Ca2+ + Mg2+ je veľmi nízka na začiatku (0,3 mmol.l-1 a hodnota vodivosti 105 

mS.cm-1). To sa znova obdobne prejavuje na počiatočnom priebehu tejto korelačnej závislosti. 

 

Obr. 3.57 Porovnanie časových priebehov vypočítaných hodnôt koncentrácie Ca2+ + Mg2+ + 

() a nameraných hodnôt konduktivity () počas rekarbonizácie reálnej upravovanej vody 

(QCO2 = 0,18 l.min-1; w = 0,0147 m.s-1). 

 

Obr. 3.39 Závislosť nameraných hodnôt konduktivity od vypočítaných hodnôt Ca2+ + Mg2+ 

v experimente s reálnou vodou (QCO2 = 0,18 l.min-1; w = 0,0147 m.s-1).  

Z výsledkov kontinuálneho merania konduktivity vyplýva, že vzhľadom na veľmi dobrú 

koreláciu s obsahom Ca2+ + Mg2+ je možné túto veličinu využiť na jednoduché a spoľahlivé 

monitorovanie procesu rekarbonizácie. 



75 

 

4 KONTINUÁLNA PREVÁDZKA RRFV 

4.1 Metodika kontinuálneho prevádzkovania RRFV 

V predchádzajúcich kapitolách sú uvedené výsledky výskumu procesu rekarbonizácie pitnej 

vody v reaktore v statickom usporiadaní rekarbonizačného materiálu (ov), ktorý (é) bol (i) 

udržiavaný (é) vo vznose vo fluidizovanej vrstve prúdením upravovanej vody a oxidu 

uhličitého vrstvou tohto materiálu. Upravovaná voda bola recirkulovaná čerpadlom medzi 

akumulačnou nádržou koncentrátu solí vápnika  a horčíka  a bola privádzaná pod rošt reaktora 

s fliuidizovanou vrstvou. Schéma tohto typu reaktora a rekarbonizačného zariadenia je 

uvedené na obr. 2.2. 

Bol navrhnutý, zhotovený a testovaný rekarbonizačný reaktor s fluidizovanou vrstvou, 

vrátane rekarbonizačného zariadenia.  

Boli určené hodnoty mernej hmotnosti, medzerovitosti a špecifického povrchu 

rekarbonizačných materiálov.  

Bola charakterizovaná hydraulika fluidizovanej vrstvy pre jednotliví materiály. Boli určené 

hodnoty prahovej rýchlosti, parametre expanzných rovníc.  

Bola vypracovaná metodika stanovení jednotlivých veličín (koncentrácie vápnika a horčíka, 

KNK4,5, pH, ) monitorovania procesu rekarbonizácie a ich spracovania vo forme 

špecifických bilančných hodnôt CO2/Mg, CO2/PVD, PVD/Mg2+, Ca2+/Mg2+.  

Bola študovaná kinetika procesu nasycovania upravovanej vody soľami vápnika a horčíka 

s využitím špecifikovanej rekarbonizačnej rovnice  

Bola vypracovaná metodika hodnotenia vplyvu viacerých nezávislých veličín na hodnoty 

predmetných závislých veličín (Ca2+, Mg2+) s využitím viacnásobnej regresnej analýzy 

a metodika optimalizácie hodnôt závislých a nezávislých veličín / premenných s využitím 

optimalizačnej metódy postupného delenia intervalov hodnôt pre jednotlivé nezávislé 

premenné . 

Na základe vyššie uvedených výsledkov, poznatkov a vypracovaných metodík bol upravený 

predchádzajúci rekarbonizačný systém. Upravený systém je zobrazený v nasledovnej kapitole 

na obr. 4.1.   

4.2 Opis kontinuálne prevádzkovaného RRFV 

Na meranie bol použitý rekarbonizačný reaktor valcovitého tvaru zo skla. Do tohto reaktora 

boli pridávané častice PVD (d = 2,0 - 4,0 mm) cez horný otvor. Častice boli predtým ešte 

premyté v tečúcej vode. Do vyrovnávacej nádrže (2) bola privádzaná voda z vodovodnej siete 
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o vhodnom prietoku a čerpadlom (4) bola prečerpávaná cez rotameter do fluidizačného 

reaktora (5 – obr. 4.2), ktorý bol naplnený častice PVD, resp. kombinovanými materiálmi.  

 

Obr. 4.1 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. 

 

Obr. 4.2 Rekarbonizačný reaktor s fluidizovanou vrstvou tuhých častíc. 
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Z reaktora voda obohatená vápnikom a horčíkom pretekala do separátora vyplavených / 

uletených tuhých častíc (6) a z nej vytekala do akumulačnej nádrže (7). Zo zásobnej nádrže 

pretekala cez ventil potrubím (3) do prívodného potrubia s vodovodnou (upravovanou) vodou 

z vyrovnávacej nádrže (2). Zmiešaná upravovaná vodovodná voda s koncentrátom 

z akumulačnej nádrže bola privádzaná čerpadlom pod distribučný rošt RRFV. Nádrže mali 

v hornej časti otvory(10), ktoré slúžili na odtekanie upravenej vody a prepad privádzanej 

vyrovnávacej vodovodnej vody. Do RRFV bol cez rotameter kontinuálne privádzaný CO2 (9). 

 4.3 Použitý rekarbonizačný materiál 

Experimenty boli uskutočnené s polovypáleným dolomitom Magno Dol (Akdolit), Rheinkalk 

Akdolit, Nemecko.  

 

Obr. 4.3 Polovypálený dolomit Magno Dol (Akdolit) - frakcia d = 2,0-4,0 mm. 

Tento materiál sa môže aplikovať na: 

 na odkysľovanie a filtráciu pramenitej a povrchovej studenej, teplej aj horúcej vody, | 

 filtráciu horúcej vody na odstraňovanie oxidu kremičitého, ktorá sa dekarbonizuje 

(bez emisií oxidu kremičitého), 

 plnenie vody do bazénov a kúpeľa, 

 oživenie destilátu a permeátu na použitie ako pitnej vody. 

Charakteristiky:  

 kamenné štiepky, pórovitý dolomitický filtračný material, 

 štruktúra a čistota tuhých zŕn spĺňa špecifikácie DIN 2000, 

 objemová hustota: približne 1 100 kg - 1 200 kg / m³, 

 bez viditeľnej hliny, prachu, organických látok a akýchkoľvek iných nečistôt. 
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Zloženie / chemická analýza:  

 CaO približne 40,4 %, 

 MgO približne 26 %, 

 SiO2 približne 0,3 %, 

 Fe2O3 približne 0,6 %, 

 AI2O3 približne 0,6 %, 

 Strata žíhaním: (CO2 + H2O) cca 32,6 %. 

Spotreba:  

 na 1 g konvertovaného CO2 približne 1°d (17,8 mg/l) 

Dostupné štandardné veľkosti:  

 (0,5 mm - 2,5 mm), (2,0 mm - 4,0 mm) 

Balenie:  

 25 kg vrecká, paletizované a zmrašťované 

4.4 Zhrnutie čiastkových výsledkov kontinuálne prevádzkovaného RRFV 

V nasledujúcej časti sú zhrnuté čiastkové výsledky kontinuálne prevádzkovaného RRFV. 

Reaktor bol prevádzkovaný s frakciou o veľkosti 2,0 – 4,0 mm. Ako okysľovací reagent bol 

použitý oxid uhličitý.  

V tab. 4.1. sú uvedené priemerné, minimálne a maximálne hodnoty prevádzkových veličín 

(teplota, tlak, prietok vnútornej recirkulácie, prietok oxidu uhličitého prietok upravovanej / 

obohacovanej vody a dávka rekokarbonizačného materiálu) a technologických parametra 

(výška fluidizovanej vrstvy), ktoré vymedzujú vyšetrované oblasti týchto veličín a parametra 

v rámci tejto série uskutočnených experimentov v kontinuálne prevádzkovanom 

rekarbonizačnom reaktore s fluidizovanou vrstvou (RRFV).  

Najmenší vplyv na obohatenie vody vápnikom a horčíkom možno očakávať od zmien 

atmosférického tlaku, v dôsledku relatívne malých zmien. V reálnom systéme bude potrebné 

brať do úvahy hydrostatický tlak pri distribúcii CO2. Oveľa výraznejší vplyv môže mať 

teplota, a to vzhľadom k jej významne rozdielnym hodnotám v podmienkach laboratórneho 

výskumu (25 - 30 oC) a v reálnej prevádzke (8 -10 oC).  

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť protichodné pôsobenie teploty na rýchlosť 

rozpúšťania rekarbonizačného materiálu a na rýchlosť rozpúšťania oxidu uhličitého vo vode. 

Čiastočnú optimalizáciu vplyvu teploty na proces rekarbonizácie možno uskutočniť aj 

v laboratórnych podmienkach. Objektívne posúdenie tohto vplyvu bude možné až na základe 

prevádzkových meraní. 



79 

 

Tab. 4.1 Hodnoty prevádzkových veličín a technologických parametrov rekarbonizačného 

reaktora s fluidizovanou vrstvou (RRFV). 

  t  p Lt Q recirkul. QCO2 QUV Dávka (PVD) 

  °C kPa cm l.min-1 l.min-1 l.min-1 g 

Priemer 33.5 101.590 16.5 6.80 0.38 57.8 75.5 

Minimum 31.7 101.025 11.6 6.80 0.02 16.5 45.0 

Maximum 35.3 102.175 22.8 7.00 0.55 87.4 150.0 

V tab. 4.2 sú uvedené výsledky štatistického spracovania výstupných hodnôt monitorovaných 

veličín počas 27 dňovej kontinuálnej prevádzky RRFV, pričom bolo uskutočnených 210 

odberov vzoriek. Všetky odobrané vzorky boli analýzované v súlade s veličinami, ktoré sú 

štatisticky spracované v tab. 4.2. Tieto hodnoty sú výsledkom vzájomných vplyvov / 

interakcií veličín a parametrov, pre ktoré sú číselné rozsahy študovaných hodnôt vplyvu na 

proces uvedené v tab. 4.1. 

Tab. 4.2 Výstupné hodnoty počas kontinuálnej prevádzky rekarbonizačného reaktora s 

fluidizovanou vrstvou (RRFV) 

  Ca + Mg Ca Mg Ca+Mg Mg  Ca  Ca/Mg KNK45  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.mg-1 

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 

Maximu

m 425.7 88.2 393.7 17.00 16.20 0.80 0.23 36.4 7.21 2070 0.37 

V tab. 4.3 sú zhrnuté bilančné hodnoty tokov a spotreby jednotlivých materiálov a účinnosti  

využitia vzhľadom k stechiometrickým hodnotám. V tabuľke 4.3 sú uvádzané hodnoty pre tri 

úrovne hodnôt prevádzkových veličín a technologického parametra, a to:  

- priemerné hodnoty, 

- minimálne hodnoty, 

- maximálne hodnoty. 

Tab. 4.3 Bilančné hodnoty pre zvýšenie obsahu Mg o 10 mg.l-1 Mg2+ v priebehu jedného roka. 

  tokCO2 tokMg CO2/PVD CO2/Mg PVD/Mg mCO2 *ECO2 CO2,fľaše CO2,fľaše mPVD 

  mg.min-1 mg.min-1 g.g-1 mg.mg-1 mg.mg-1 kg.rok-1 % ks.rok-1 ks.deň-1 kg.rok-1 

Priemer 663.5 15.4 19.41 54.0 3.1 14471.7 4.28 361.0 1.0 968.9 

Minimum 35.0 4.4 5.66 25.3 0.9 34450.0 17,98 86.1 0.2 292.7 

Maximum 957.6 27.9 44.24 115.4 7.4 36378.4 1.70 909.5 2.5 2329.8 

*účinnosť bola počítaná vzhľadom na stechiometrickú spotrebu CO2 
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Z údajov v tab. 4.3 je zrejmá značná variabilita bilančných hodnôt spotreby jednotlivých 

materiálov a účinnosti ich využitia v závislosti od vstupných a prevádzkových hodnôt. 

Výrazné zvýšenie efektívnosti rekarbonizačného procesu možno očakávať po zväčšení (scale-

up) reaktora vzhľadom na zvýšenie reakčnej doby, zlepšenie podmienok miešania 

a medzifázového transportu reaktantov a reakčných produktov. Vzhľadom k väčšiemu počtu 

vplývajúcich veličín a parametrov sa v ďalšom výskume zameriame na experimentálnu 

a matematickú optimalizáciu procesu, ale aj na overenie odozvy systému na neštandardné 

stavy, napr. prerušenie dodávky upravovanej vody alebo deficit niektorého z reagentov. 

Záverečné zhrnutie výsledkov k bodom 2a a 2b Zmluvy o dielo č. 03/2019: 

 

2a Výber najvhodnejších horninových materiálov. 
Najvhodnejší materiál pre rekarbonizáciu vôd je polovypálený dolomit. 

 

2b Špecifikácia potrebných množstiev CO2 a horninového materiálu na vodný zdroj s 

výdatnosťou 1 l . s-1 pri náraste obsahu Mg o 10 mg . l-1. 
Minimálne potrebné množstvá pre dosiahnutie nárastu obsahu Mg o 10 mg . l-1 sú za rok 

nasledovné: 

CO2 ........... 2 190 kg CO2, t. j. 73 ks 30 kg fliaš, 

PVD ............292 kg. 
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5  ZÁVERY 

Dôležitým parametrom fluidizovanej vrstvy je prahová rýchlosť fluidizácie. Hodnotu tohto 

parametra možno získať experimentálne z meraní poklesu tlaku v závislosti od mimovrstvovej 

rýchlosti tekutiny. Minimálna rýchlosť fluidizácie je významne ovplyvnená geometriou 

častíc, hustotou a ich tvarom. Dôležitým parametrom ovplyvňujúcim charakteristiky 

fluidizovanej vrstvy  (expanzia, atď.) sú aj fyzikálne vlastnosti tekutín. Na opis expanzie 

fluidizovanej vrstvy sme využili Richardsonovu a Zakiho koreláciu.  

Medzi významné parametre, ktoré ovplyvňujú proces rekarbonizácie v reaktore s fluidnou 

vrstvou je nepochybne prietok upravovanej vody a prietok CO2. Z výsledkov vyplýva, že 

rozpustnosť PVD významne zvyšuje prítomnosť oxidu uhličitého. Čím je väčšie sýtenie tým 

rýchlejšie sa dosiahnu vyššie hodnoty koncentrácií Ca2+ + Mg2+. 

Z doterajších výsledkov experimentov, ktoré boli uskutočnené s PVD vyplynulo, že najvyššia 

účinnosť obohacovania Ca2+ a Mg2+ sa dosahuje pri vyššom prietoku plynného CO2 

a prietokoch vody v blízkosti prahovej rýchlosti fluidizácie.  

Získané výsledky indikujú podstatne väčšie obohatenie upravovanej vody horčíkom v 

porovnaní s vápnikom. Z výsledkov vyplýva výhodnosť kombinácie PVD a zeolitu vzhľadom 

na zvýšenie obsahu Ca2+ v porovnaní s dosiahnutými hodnotami  pri použití samotného PVD. 

Je potrebné vykonať viac experimentov s rozličnými podielmi týchto dvoch materiálov, ak to 

bude žiadúce.  

Ďalším poznatkom je relatívne rýchle ustálenie koncentrácií pre obidva prvky, pričom 

podstatne rýchlejšie sa koncentrácie ustálili v prípade vápnika.  

V reálnej prevádzke je dôležité rýchle a jednoduché monitorovanie koncentrácie Ca2+ a Mg2+. 

Z výsledkov vyplýva, že pre tieto účely je možné využiť meranie konduktivity roztoku. 

Významný vplyv na vlastnosti fluidizovanej vrstvy, minimálnu rýchlosť fluidizácie a 

expanziu vrstvy má veľkosť častíc. Všetky tieto parametre ovplyvňujú dobu zdržania procesu 

a tiež kontaktnú intenzitu kvapaliny a tuhej fázy.  

V dôsledku vzájomných interakcií častice menia svoj priemer a tiež tvar. Priemer aj tvar majú 

významný vplyv na vlastnosti fluidizovanej vrstvy a tiež na medzifázový povrch kvapalina – 

tuhá látka, čo je dôležité pre rýchlosť procesu karbonizácie. Pôvodne pyramídový tvar častíc 

sa pomaly mení na tvar gule. Je to vďaka vrstvovej štruktúre dolomitu, ktorý sa vyznačuje 

ostrým uhlovým rozpadom (Galvánek, 2004). 

Priemer častíc sa počas procesu karbonizácie znižuje. Je zrejmé, že rýchlosť zmenšovania 

priemeru je vyššia pri nižších rýchlostiach kvapaliny pravdepodobne v dôsledku menšej 

priepustnosti lôžka a intenzívnejšieho vzájomného kontaktu častíc v objeme fluidizovanej 



82 

 

vrstvy. K rýchlosti procesu karbonizácie významne prispieva kontakt častíc s vodou a plynom 

a doba zdržania. Rýchlosť rekarbonizácie klesá so zmenšovaním veľkosti častíc 

pravdepodobne z dôvodu kratšieho kontaktu častíc s vodou vzhľadom na menší objem 

fluidizovanej vrstvy. Tieto okolnosti naznačujú existenciu optimálnych podmienok s ohľadom 

na hydrodynamiku systému. 

Vyhodnotenie experimentálnych meraní rekarbonizácie mäkkej pitnej vody s dolomitom a 

polovypáleným dolomitom ukázalo, že častice PVD sú vhodné na rekarbonizáciu a že 

prítomnosť CO2 má pozitívny vplyv na rýchlosť rozpúšťania iónov Ca2+ + Mg2 +. 

Súčasťou metodiky intenzifikácie procesu obohacovania pitnej vody horčíkom a vápnikom je 

matematické spracovanie výsledkov experimentálnych meraní vplyvu viacerých nezávisle 

premenných na hodnoty závislej premennej s využitím metód regresnej analýzy. Ako závisle 

premenná bola uvažovaná koncentrácia (Ca2+ + Mg2+), ako nezávisle premenné boli 

uvažované tri veličiny, t.j. prietoky CO2 a H2O a čas. S využitím optimalizačnej metódy 

postupného delenia intervalov boli pre podmienky, pri ktorých boli uskutočnené merania, t.j. 

prietok vody od 1,6 l.min-1 do 5 l.min-1 a prietok CO2 v rozsahu 0,09 – 0,54 l.min-1, určené 

optimálne hodnoty závisle a nezávisle premenných veličín.  

Boli uskutočnené experimenty s kombinovanými materiálmi. Ako rekarbonizačný materiál 

bol využitý polovypálený dolomit (PVD) v kombinácii s vápencom (VAP) alebo sadrovcom 

(SAD). PVD bol použitý hlavne ako donor horčíka ale obsahuje taktiež vápenatú zložku. Ako 

najvhodnejší model viacnásobnej regresnej analýzy bol vyhodnotený model kvadratickej 

rovnice so vzájomnými väzbami parametrov. S využitím tohto modelu sme schopní 

predikovať výsledné koncentrácie vápnika a horčíka vo vode pri rôznych pomeroch dávok 

študovaných reagentov.  

Experimentálne skúmanie procesu karbonizácie v laboratórnom reaktore s fluidizovanou 

vrstvou ukázalo, že tento systém môže byť účinný pri mineralizácii pitnej vody a môže byť 

použitý pri príprave koncentrátu Ca2+ + Mg2+. Koncentrát zo zásobníka sa môže zmiešať s 

potrebným množstvom pitnej vody, aby sa dosiahla vhodná koncentrácia iónov Ca2+ + Mg2 +. 

Aktuálne je RRFV prevádzkovaný v prietokovom režime s overovaním možnosti 

kontinuálneho obohacovania pitnej vody s vápnikom a horčíkom miešaním koncentrátu 

týchto prvkov s prúdom upravovanej vody pri zvolenej hodnote prietoku.  

Na základe experimentálnych údajov boli kvantifikované hlavné parametre procesu (prahová 

rýchlosť fluidizácie, závislosť tlakovej straty vo vrstve od prietoku vody, výška fluidizovanej 

vrstvy, zmenšovanie priemeru tuhých častíc atď.). Na základe optimálnych podmienok 

procesu rekarbonizácie a hydrodynamických charakteristík fluidizovanej vrstvy môže byť 

navrhnutý poloprevádzkový rekarbonizačný reaktor s fluidizovanou vrstvou na overenie 

všetkých zistení v laboratórnych podmienkach a na úpravu mäkkej vody v reálnej prevádzke 

úpravne. Vypracovaná metodika intenzifikácie procesu rekarbonizácie v reaktore s 
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fluidizovanou vrstvou môže byť využitá pri ďalšom zväčšovaní rekarbonizačného reaktora v 

reálnych podmienkach. 
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