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Negatívne vplyvy vôd s nízkou mineralizáciou

1. Zdravie človeka

- kardiovaskulárne, mozgovocievne ochorenia, ...

2. Zabezpečenie kvality pitnej vody pri jej distribúcii 

- agresivita vody

- zvyšovanie koncentrácie Fe, zákalu a farby

- vylúhovanie ťažkých kovov
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Rozdelenie vôd na základe celkovej mineralizácie

1. Vody s veľmi malou mineralizáciou do 100 mg.l-1

(veľmi málo mineralizované)

2. Vody s malou mineralizáciou 100 – 200 mg.l-1

(málo mineralizované)

3. Vody so strednou mineralizáciou 200 – 500 mg.l-1

(stredne mineralizované)

4. Vody so zvýšenou mineralizáciou 500 – 1000 mg.l-1

5. Vody s veľkou mineralizáciou nad 1000 mg.l-1

(vysoko alebo veľmi mineralizované)



Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

www.vuvh.sk

Vplyv nízkomineralizovaných vôd na zdravie

Kardiovaskulárne a mozgovocievne ochorenia

Schroeder H.A. (1960) – preukázal vzťah medzi úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia a 
tvrdosťou vody u mužov vo veku 45-64 rokov v 163 najväčších mestách USA

Bírová A. (1985) – okres Michalovce – korelácia medzi tvrdosťou vody a výskytom 
mozgovocievnych ochorení

Rubenowitz E., Axelsson G., Rylander R. (1996) - ochranný účinok Mg vo vode proti úmrtnosti 
na kardiovaskulárne ochorenia má prahový účinok alebo sa uplatňuje až pri obsahu asi nad 8 
mg/l

Erb B.D. (1997) - o 19% nižšia úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia v oblastiach s tvrdou 
vodou (161 mg CaCO3/l) oproti oblastiam s mäkkou vodou (39 mg CaCO3/l), štát Tennessee 

Rubenowitz E., Axelsson G., Rylander R. (1999) - v oblastiach s vodou s obsahom Mg väčším ako 
9,9 mg/l bola úmrtnosť nižšia o 30% ako v oblastiach s vodou s obsahom Mg nižším ako 3,4 
mg/l 

Yang Ch. Y., Chiu H.F. (2002) - vápnik v pitnej vode je účinným ochranným faktorom, ktorý 
štatisticky významne znižuje riziko predčasného pôrodu a narodenie dieťaťa s veľmi nízkou 
pôrodnou hmotnosťou (Taiwan)
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STN 75 7151 Kvalita vody. 
Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím

Agresivita vody 
Chemická vlastnosť vody, ktorá spôsobuje rozrušovanie materiálu 
potrubí, objektov a zariadení

Korózia
Porušenie materiálu vznikajúce vzájomným chemickým alebo fyzikálno-
chemickým pôsobením materiálu a vodného prostredia
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Prevádzkové hodnotenie agresívnych vlastností vody
STN 75 7151

- agresívne vlastnosti vody na 
oceľové a liatinové potrubné 
materiály pri doprave vody

- kategorizácia vody do stupňov 
agresivity

- účinnosť technológie úpravy vody 
z hľadiska obmedzenia agresivity 
upravenej vody

- odhad životnosti oceľového a 
liatinového potrubia
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Prevádzkové hodnotenie agresívnych vlastností vody 

Stupeň agresivity
Korózna rýchlosť

[µm/rok] Hodnotenie

I. stupeň menej ako 50 mierne agresívna

II. stupeň 50 – 150 stredne agresívna

III. stupeň viac ako 150 silne agresívna
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Vlastnosti nízkomineralizovaných vôd z hľadiska zabezpečenia 
požadovanej kvality pitnej vody

Agresivita vody: nízka mineralizácia, nízka tlmivá kapacita, obsah agresívneho CO2

Korózne procesy: zaradenie do II. a III. stupňa agresivity (stredne až silne agresívna voda) 

- II. stupeň: technicko-ekonomický rozbor

- III. stupeň: nevyhnutnosť vykonania protikoróznych opatrení 

Vplyv na kvalitu vody pri distribúcii: 

- zvyšovanie koncentrácie Fe, zákalu a farby

- vylúhovanie ťažkých kovov (Pb, Cd, Cu)

Obmedzenie agresívnych vlastností vody

- úprava vody:

- rekarbonizácia: zvyšovanie obsahu Ca2+, Mg2+, HCO3
-

- odkysľovanie: znižovanie obsahu agresív. CO2 (zvyšovanie Ca2+, Mg2+) 

- použitie potrubia z odolnejšieho materiálu (nerez, plasty)

- účinná ochrana vnútorného povrchu potrubia (cementová výstelka)
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SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina a SKV Hriňová - Lučenec – Fiľakovo
VTP 27-35 Zabezpečenie kvality pitnej vody pri doprave

Ukazovateľ
SKV NB – Č – Ž 

06.2000 – 12.2001  
SKV H – L – F 

02.2001 – 02.2002

VDJ ÚV       
Nová Bystrica

VDJ Považský 
Chlmec

VDJ ÚV 
Hriňová

VDJ Ľuboreč

pH 7,70 - 8,00 7,60 - 7,90 6,50 - 9,30 7,30 - 8,40

KNK4,5 [mmol/l] 1,45 - 1,95 1,45 - 2,00 0,35 - 0,60 0,40 - 0,60

Vápnik [mg/l] 32 - 40 30 - 39 13 - 22 14 - 21

Horčík [mg/l] 1,2 - 4,9 1,2 - 4,9 1,2 - 3,7 2,4 - 5,5

Železo [mg/l] < 0,10 < 0,09 0,05 - 0,50 0,09 - 0,24

Mangán [mg/l] < 0,03 < 0,06 0,03 - 0,08 0,03 - 0,09

Chloridy [mg/l] 1,1 - 5,7 1,4 - 6,0 1,0 - 4,3 1,8 - 3,2

Sírany [mg/l] 19,5 - 22,9 20,0 - 24,5 30,9 - 37,6 31,4 - 36,9



ÚV Hriňová - priebeh koróznych rýchlostí v surovej a upravenej vode

VTP 27-35 Zabezpečenie kvality pitnej vody pri doprave

ÚV Hriňová-surová voda:      10-144 µm/rok

ÚV Hriňová-upravená voda:  44-304 µm/rok

Vzájomná závislosť koróznych rýchlostí v surovej 

a upravenej vody v ÚV Hriňová
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ÚV Nová Bystrica - priebeh koróznych rýchlostí v surovej a upravenej vode

VTP 27-35 Zabezpečenie kvality pitnej vody pri doprave

ÚV Nová Bystrica-surová voda:       15 - 79 µm/rok 

ÚV Nová Bystrica-upravená voda:  31 - 61 µm/rok 



Porovnanie koróznych rýchlostí po trase SKV (ročná expozícia)
SKV Nová Bystrica-Čadca-Žilina a SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo 

VTP 27-35 Zabezpečenie kvality pitnej vody pri doprave
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Využitie rekarbonizácie vody

- aplikácia technológie pre úpravu vôd

Ca2+ < 15 – 20 mg/l

Mg2+ < 5 – 8 mg/l

KNK4,5 < 0,8 mmol/l

- zvýšenie obsahu biogénnych prvkov 

Ca2+ > 30 mg/l

Mg2+ > 10 mg/l

KNK4,5 > 1,0 – 1,2 mmol/l
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Technológie rekarbonizácie vody

Priama rekarbonizácia

PVD + CO2

MgO + 2 CO2 + H2O = Mg(HCO3)2

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2

vápno + CO2

Ca(OH)2 + 2 CO2 = Ca(HCO3)2

Nepriama rekarbonizácia

CaCO3 + H2SO4 alebo HCl

CaCO3 + chlór

CaCO3 + koagulant

CaSO4 + NaHCO3
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Súčasné legislatívne požiadavky na obsah Ca a Mg 
v pitnej vode v SR

Vyhláška č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej
vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente
rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Mg: 10 - 30 mg/l  (OH); 125 mg/l  (MH)

Ca: > 30 mg/l  (OH)

Ca + Mg: 1,1 - 5,0 mmol/l  (OH)
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STN 75 7151 (2002)                                                                       
Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím

Oceľové, liatinové a betónové potrubia

Ca > 0,5 mmol/l

KNK4,5 > 0,8 mmol/l

P(CaCO3) = 0,05 - 0,10 mmol/l
c(agr. CO2) ≤ 5 mg/l
IS > 0

Tlmivá kapacita vody > 0,1 mmol/l



Analýza rizík pre SKV Hriňová - Lučenec - Fiľakovo
Projekt SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody

Kritické kontrolné body s extrémnym rizikom (E)

1. úpravňa vody
- nízko mineralizovaná surová a upravená voda 

2.  distribúcia pitnej vody
- agresivita pitnej vody

Prioritne navrhované kontrolné opatrenie
- rekarbonizácia vody v ÚV Hriňová
(zvyšovanie mineralizácie vody, konc. Ca2+ a Mg2+, KNK4,5) 



ÚV Hriňová – technologická schéma
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Laboratórne skúšky 
rekarbonizácie vody na ÚV Hriňová

Projekt SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody

Zameranie skúšok

• kvalita surovej a upravenej vody (nízkomineralizované vody)

• zaradenie rekarbonizácie v technologickej linke úpravy vody:

- rekarbonizácia surovej vody

- rekarbonizácia upravenej vody

Vodárenská nádrž Hriňová

Prítoky

- Slatina, Hukava, Trkotský potok, Klatov potok
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ÚV Hriňová 
Dvojstupňová technológia úpravy vody

Surová voda
c(Ca) 9,7 – 10,2 mg/l

c(Mg) 1,9 – 2,1 mg/l

pH 6,55 – 7,35

KNK4,5 0,37 – 0,40 mmol/l

ZNK8,3 0,05 mmol/l

P-CaCO3 (-0,15; -0,14 mmol/l)

c(agr. CO2) 5,3 – 5,7 mg/l

IS (-1,55; -1,45)

Upravená voda
10,3 – 16,6 mg/l

1,9 – 2,1 mg/l

7,80 – 8,50

0,43 – 0,45 mmol/l

< 0,01 mmol/l

(-0,10; -0,08 mmol/l)

1,5 – 2,2 mg/l

(-0,83; -0,55)
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Overované technologické postupy rekarbonizácie vody v ÚV Hriňová
Projekt SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody

Technologický postup priamej rekarbonizácie Ca(OH)2 + CO2

- rekarbonizácia surovej vody: Ca(OH)2 + CO2

- rekarbonizácia upravenej vody: Ca(OH)2 + CO2

Princíp úpravy vody

- prípravy rekarbonizačného koncentrátu:

- sýtenie surovej resp. upravenej vody CO2

- pridávanie 2% vápenného mlieka

- zmiešavanie rekarbonizačného koncentrátu so surovou vodou alebo
upravenou vodou vo vhodnom pomere

(dosiahnutie KNK4,5 1,0 - 1,2 mmol/l; Ca > 30 mg/l)
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Koagulačné skúšky so surovou a rekarboniz. surovou vodou
KNK4,5 (SV) = 0,40 mmol/l; KNK4,5 (RSV) = 1,50 mmol/l

Koagulač.

skúška

D(Fe3+)

[mg/l]

D[Ca(OH)2]

[mg/l]

D(Škrob)

[mg/l]

Sediment.

c(Fe)

[mg/l]

Filtrácia

pH

Filtrácia

c(Fe)

[mg/l]

K1

Surová voda

5,5 20,0 0,40 1,40 7,40 < 0,05

K2

Rekarb. sur-voda

5,5 20,0 0,40 4,80 7,90 < 0,05

K3

Rekarb. sur-voda

5,5 - 0,40 5,20 7,30 0,35

K4

Rekarb. sur-voda

11,0 10,0 0,40 0,77 7,20 < 0,05

K5

Rekarb. sur-voda

22,0 20,0 0,40 0,82 6,80 < 0,05

K6

Rekarb. sur-voda

5,5 - - 3,60 7,45 0,42
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Rekarbonizácia surovej vody

Rekarbonizovaná surová voda: KNK4,5 = 1,25 mmol/l

Surová voda: KNK4,5 = 0,40 mmol/l
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Rekarbonizácia upravenej vody
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KNK4,5, Rekarb-UV KNK4,5, UV

Ca2+, Rekarb-UV Ca2+, UV

Zmiešavací pomer 10:1
KNK4,5: 0,50 → 1,00 mmol.l-1

Zmiešavací pomer 7:1
KNK4,5: 0,50 → 1,25 mmol.l-1

Zmiešavací pomer 7:1
Vápnik: 15 → 39 mg.l-1

Zmiešavací pomer 10:1
Vápnik: 15 → 31 mg.l-1

KNK4,5: 0,50 mmol.l-1

Vápnik: 15 mg.l-1
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Rekarbonizácia upravenej vody
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Odporúčané rozmedzie 
presýtenia vody CaCO3

P(CaCO3): 0,05 – 0,10 mmol.l-1
Zmiešavací pomer 15:1

P(CaCO3): - 0,02 → 0,08 mmol.l-1

Zmiešavací pomer 10:1
P(CaCO3): - 0,02 → 0,14 mmol.l-1
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Odporúčania pre úpravu vody rekarbonizáciou v ÚV Hriňová
Projekt SK-0135 Bezpečnosť dodávky pitnej vody

Rekarbonizácia upravenej vody Ca(OH)2 a CO2

• dosiahnutie požadovanej KNK4,5 (1,0-1,2 mmol/l) za súčasného zvýšenia presýtenia
vody CaCO3 (0,05-0,10 mmol.l-1) a zvýšenia koncentrácie Ca nad 30 mg.l-1

• výrazné eliminovanie agresívnych vlastností vody
(prekategorizovanie z II.-III. stupňa agresivity na I.-II. stupeň)

• obmedzenie prejavov korózie a s tým súvisiacich problémov so zhoršenou kvalitou
vody najmä v senzorických vlastnostiach (Fe, zákal, farba)

• pozitívny účinok rekarbonizovanej vody na zdravotný stav zásobovaných
obyvateľov – zvýšenie obsahu biogénnych prvkov

• na zvýšenie obsahu Mg v upravenej vode je potrebné doplnenie technológie
rekarbonizácie: PVD a CO2 (dávkovanie rozpustnej horečnatej soli?)



Realizácia rekarbonizácie v úprave vody v SR

ÚV Hriňová a ÚV Turček

- dávkovanie CO2 pred hydromiesičom do surovej vody

- dávkovanie vápenného mlieka pred filtre po usadzovacích nádržiach 

- dávky CO2: cca 30 g/m3

- dávky vápna: 40 g/m3

- upravená voda: KNK4,5 1,0 – 1,2 mmol/l, pH 8,3 – 8,5

Ca – úroveň takmer 30 mg/l, Mg – ako v surovej vode

tvrdosť vody: z 0,4 mmol/l na 0,8 – 0,9 mmol/l    

(obmedzenie korózie potrubia a minimalizácia sekundár. železa v dodávanej 
pitnej vode)



Realizácia rekarbonizácie v úprave vody v SR

- rekarbonizácia je stabilná v priebehu celého roka

- lepšia účinnosť koagulácie v dôsledku dávkovania CO2

(bližšie k optimál. hodnote pH - nižšie hodnoty zákalu, farby, CHSKMn)

Odkysľovanie vody 

- prietok upravovanej vody s obsahom CO2 cez náplň PVD 

- ÚV Slaská, ÚV Cerovo, ÚV Krupina, ÚV Lom nad Rimavicou, ÚV Sihla, 

ÚV Kremnica, ÚV Kráľovce-Krnišov, ÚV Banský Studenec

Zvyšovanie obsahu Ca v upravenej vode alkalizáciou

- ÚV Málinec, ÚV Klenovec
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Ďakujem Vám za pozornosť 


