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Fluidizačný reaktor pre obec DEVIČIE 
 
Zariadenie pozostáva z nasledovných častí: fluidizačný reaktor, dávkovač tuhej fázy, usadzovacia nádrž pre jemné častice 
s odkalovaním, cirkulačné čerpadlo, potrubná sieť, tlakové fľaše na oxid uhličitý, nosná konštrukcia na reaktor, 
usadzovacia nádrž, čerpadlá a iné pomocné zariadenia.  
 
Reaktor: priemer reaktora 150 mm, spodná časť reaktora bude mať dĺžku cca 300 mm, výška hlavnej časti reaktora je 
cca 2,5 m, rozšírená časť má priemer cca 250 mm, výška cca 400 mm. Jednotlivé časti reaktora sú spojené prírubami. 
Prívod vody z usadzovacej nádrže bude pod rošt, potrubím vhodného priemeru, rošt bude zložený zo sieťok/perforovanej 
platne. Na vstupe vody do reaktora musí byť regulačný/uzatvárací ventil. 
Dávkovač: Dávkovanie tuhého materiálu uzatvárateľnou násypkou s priemerom cca 150 mm, ústie spojovacej rúrky 50 
mm kolmo do rozšírenej časti reaktora. Odvod vody z rozšírenej časti reaktora bude do usadzovacej nádrže.  
Usadzovacia nádrž s oddelením usadenín. Objem nádrže s vekom je cca 300 litrov. Nádrž má vstup kvapaliny 
z reaktora potrubím o vhodnom priemere. Na dne nádrže je odkaľovací systém. Voda z nádrže je dopravovaná 
samospádom do vodojemu potrubím o vhodnom priemere.  
Cirkulačné čerpadlo (čerpadlo 1) bude mať výkon do 5 m3/h vody (cca 3,3 m3/h). Čerpadlo musí byť z nekorodujúceho 
materiálu. V dodávke treba uvažovať dve čerpadlá t. j. aj záložné čerpadlo.  
Čerpadlo na doplnenie vody do usadzovacej nádrže (čerpadlo 2) pre prietok do 1,5 m3/h. Čerpadlo musí byť 
z nekorodujúceho materiálu. V dodávke treba uvažovať dve čerpadlá t. j. aj záložné čerpadlo.  
Tlakové fľaše na oxid uhličitý budú tri o hmotnosti cca 30 kg CO2 a budú zapojené paralelne s možnosťou odpojenia 
a pripojenia na systém bez prerušenia dodávky oxidu uhličitého. Každá tlaková fľaša bude pripojená potrubím 



 
s uzatváracím ventilom na systém s regulátorom tlaku. Oxid uhličitý sa bude privádzať do spodnej časti reaktora (pod rošt) 
rúrkou o priemere 10 mm vybavenou regulačným ventilom a distribútorom plynu. Prietok CO2 sa bude merať rotametrom 
s vhodným rozsahom. Tlakové fľaše nie sú súčasťou dodávky. 
Konštrukcia: reaktor bude zavesený na konštrukcii upevnenej na stene, prípadne podopretý zdola tak, aby sa spodná 
časť reaktora dala odpojiť bez demontáže celého zariadenia. Usadzovacia nádrž bude upevnená na konštrukcii 
umožňujúcej pripojenie potrubí a jednoduchý prístup k odkaľovaciemu systému. Konštrukcie pre obe zariadenia musia 
rešpektovať podmienky pevnosti v mieste finálnej inštalácie. Treba uvažovať s podperou aj pre usadzovaciu nádrž. 
Príležitostne sa bude merať vodivosť pitnej vody prenosným konduktometrom v mieste spotreby. Letný resp. zimný režim 
bude dosiahnutý množstvom PVD v reaktore.   
Aplikovať sa bude suspenzia PVD a vody. V reaktore bude 20 – 40 kg PVD.  
Navrhované zariadenie bude testované a po vzájomnej dohode s dodávateľom a nositeľom technológie podľa potreby 
modifikované. Po ukončení testov bude slúžiť v reálnej prevádzke dodávky pitnej vody.  
Celé zariadenie musí byť zhotovené z materiálov odolávajúcim koróznym a tlakovo teplotným podmienkam a súčasne 
zvolené materiály musia vyhovovať hygienickým podmienkam pre styk s pitnou vodou (to platí pre všetky zmáčané 
povrchy vrátane tesniacich materiálov). V prípade potreby budú poskytnuté certifikáty na konštrukčné materiály 
dodávateľom.  
Všeobecná poznámka: priemery potrubí a zariadení sú približné a pri konštrukcii je potrebné použiť štandardné rozmery 
potrubí a zariadení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma zariadenia 
 
 

Fluidizačný reaktor pre obec KOKAVA nad RIMAVICOU 
 
Zariadenie pozostáva z nasledovných častí: fluidizačný reaktor, dávkovač tuhej fázy, usadzovacia nádrž pre jemné častice 
s odkalovaním, in-line filter na vstupe do vodojemu, cirkulačné čerpadlo, dávkovacie čerpadlo, potrubná sieť, tlakové fľaše 
na oxid uhličitý, nosná konštrukcia na reaktor, usadzovacia nádrž, čerpadlá a iné pomocné zariadenia.  
 



 
Reaktor: priemer reaktora 350mm, spodná časť reaktora bude mať dĺžku 300 mm, výška hlavnej časti reaktora je 2,5 m, 
rozšírená časť má priemer 450 mm, výška cca 600 mm. Jednotlivé časti reaktora sú spojené prírubami. Prívod vody 
z vodojemu bude pod rošt, potrubím vhodného priemeru, rošt bude zložený zo sieťok prípadne perforovanej platne. Na 
vstupe vody do reaktora musí byť regulačný/uzatvárací ventil. 
Dávkovač: Dávkovanie tuhého materiálu uzatvárateľnou násypkou s priemerom 250 mm, ústie spojovacej rúrky 100mm 
kolmo do rozšírenej časti reaktora. Odvod vody z rozšírenej časti reaktora bude do usadzovacej nádrže.  
Usadzovacia nádrž s oddelením usadenín. Objem nádrže s vekom je cca 10 m3. Nádrž má vstup kvapaliny potrubím 
o vhodnom priemere. Na dne nádrže je odkaľovací systém. Voda z nádrže je dopravovaná samospádom potrubím 
o vhodnom priemere do vodojemu. Usadzovacia nádrž je odvetraná z miestnosti inštalácie zariadenia na odvod 
nespotrebovaného oxidu uhličitého.  
Cirkulačné čerpadlo s nastaviteľným prietokom (letný a zimný režim) bude mať výkon do 15 m3/h vody. Čerpadlo musí 
byť z nekorodujúceho materiálu. V dodávke treba uvažovať dve čerpadlá t.j. aj záložné čerpadlo.  
Dávkovacie čerpadlo na dopĺňanie vody do usadzovacej nádrže.  
Tlakových fliaš na oxid uhličitý bude šesť o hmotnosti cca 30 kg CO2 a budú zapojené paralelne s možnosťou odpojenia 
a pripojenia na systém bez prerušenia dodávky oxidu uhličitého. Každá tlaková fľaša bude pripojená potrubím 
s uzatváracím ventilom na systém s regulátorom tlaku. Oxid uhličitý sa bude privádzať do spodnej časti reaktora (pod rošt) 
rúrkou o priemere 15 mm vybavenou regulačným ventilom. Prietok CO2 sa bude merať rotametrom s vhodným rozsahom.  
Konštrukcia: reaktor bude zavesený na závesnej konštrukcii upevnenej na stene, prípadne podopretý zdola tak, aby sa 
spodná časť reaktora dala odpojiť bez demontáže celého zariadenia. Usadzovacia nádrž bude upevnená na konštrukcii 
umožňujúcej pripojenie potrubí a jednoduchý prístup k odkaľovaciemu systému. Konštrukcie pre obe zariadenia musia 
rešpektovať podmienky pevnosti v miesta finálnej inštalácie.  
Príležitostne sa bude merať vodivosť pitnej vody prenosným konduktometrom v mieste spotreby, objemový prietok vody 
sa nastaví sezónne. 
Celé zariadenie musí byť zhotovené z materiálov odolávajúcim koróznym a tlakovo teplotným podmienkam a súčasne 
zvolené materiály musia vyhovovať hygienickým podmienkam pre styk s pitnou vodou (To platí pre všetky zmáčané 
povrchy vrátene tesniacich materiálov).  
Všeobecná poznámka: priemery potrubí a zariadení sú približné a pri konštrukcii je potrebné použiť štandardné rozmery 
potrubí a zariadení.  
 

 
Schéma zariadenia 
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