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1 Úvod 

Na základe dodaných podkladov a podobnosti s inštaláciou obdobného zariadenia inštalovaného vo 

vodojeme Devičie bolo navrhnuté nové zariadenie , ktoré má obdobnú funkciu a podobné konštrukčné 

vyhotovenie s drobnými technickými úpravami po dohode s objednávateľom, ktoré vyplynuli 

z konkrétnych technických možností na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou.  Technológia je určená 

na rekarbonizáciu pitnej vody vo vodojeme Kokava nad Rimavicou s predpokladanou ročnou spotrebou 

vody 100 000 m3. Skladá sa z Reaktora, sedimentačných nádrží, cirkulačných čerpadiel a čerpadiel na 

upravenú vodu spolu s potrubným systémom. Výroba reaktora bola realizovaná na základe 

hospodárskej zmluvy (Zmluva o dielo Z/2020/2650/I/PriF/TAJ) medzi objednávateľom Univerzitou 

Komenského v Bratislave a dodávateľom ProMinent Slovensko, s.r.o.  
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2 Opis zariadenia 

 
Na základe podkladov od zákazníka bolo navrhnuté zariadenie na rekarbonizáciu pitnej vody v Kokave 

nad Rimavicou  pre Projekt LIFE-Water and Health.  

 

Reaktor je zložený zo 4 častí a to spodnej s nohami a kónickým dnom s najväčším vnútorným 

priemerom 350 mm a výškou od zeme 850 mm. Medzi spodnou a nasledujúcou časťou reaktora je 

vložený dierovaný rošt kde budú umiestnené trysky.  Ďalšia časť s bočnými vývodmi DN100 má 

vnútornú šírku 350 mm a výšku 1000 mm. Nasleduje priehľadná časť reaktora s vnútornou šírkou 350 

mm a výškou 1000 mm. Nakoniec je reaktor ukončený dielom s výškou 1100 mm. Tento diel má 

priemer 350 mm na výšku 500 mm a rozširuje sa na priemer 500 mm až po vrch reaktora, kde sa 

nachádza armatúra do ktorej sa zaústi hadica od násypníka PVD. 

Všetky hlavné časti sú spojené prírubami. 

Vo vrchnej časti reaktora je bočný prepad, ktorý sa spojí potrubným systémom s prvou sedimentačnou 

nádržou. Do spodnej časti reaktora sa privádza tlaková voda z cirkulačného čerpadla. 

Presnejšie rozmery sú vo výkrese reaktora. 

Konštrukčne je reaktor vyhotovený z materiálu PE-HD, ktorý je vhodný pre styk s pitnou vodou. 

Priehľadná časť je z materiálu priehľadné PVC a drobné pripojenia sú z materiálu PVC-U. 

Telo reaktora je veľmi štíhle a musí sa kotviť o stenu vo vodojeme. Maximálne rozmery boli 

prispôsobené veľkosti otvoru do armatúrnej miestnosti vo vodojeme. Viac informácii nájdete na výkrese. 

 

Dávkovač tuhého materiálu je zariadenie určené na dávkovanie tuhého polovypáleného dolomitu PVD 

do reaktora, nachádza sa v hlavnej miestnosti vodojemu nad reaktorom a je spojený flexibilnou hadicou 

s reaktorom. Je vyrobený z PE-HD a má odklápateľné veko a posúvateľný šíber – pre dávkovanie 

tuhého materiálu. Spodná časť je ukončená nátrubkom d 160 mm pre ukotvenie flexi hadice. Celý 

dávkovač je určený na montáž na stenu. Viac informácii nájdete na výkrese. 

Usadzovacie nádrže (sedimentačné) sú určené na oddelenie nerozspustených pevných častíc vo 

vode. Požadovaný objem usadzovacej nádrže bol 5 m3. Nakoľko je prístup do vodojemu obmedzený 

a jedna usodzovacia nádrž s príslušnými rozmermi pre daný objekt by sa nezmestila, museli sme 

konštrukčne rozdeliť objem do 3 usadzovacích nádrží spojených potrubným systémom. Prvé de nádrže 

sú totožné a v tretej je doplnený aj plavákový systém pre ovládanie čerpadiel a dopúšťania vody do 

vodojemu a cirkulačného systému. Konštrukcia usadzovacích nádrží je vyhotovená zo Skruženého 

a zvareného PE-HD s rozmermi – vnútorný priemer 630 mm a celková dĺžka 4400 mm. Nádrže sú 

rozdelené na 2 časti spojené prírubami. V spodnej časti je kónické dno s možnosťou odvodu nečistôt, 

prípadne vypúšťania nádrže alebo prania. 800 mm od spodu sú obojstranne vyvedené príruby pre 

prívod vody. Prepad sa nachádza vo vrchnej časti nádrže vo výške 4150 mm od zeme. Týmto otvorom 

voda prepadáva do druhej usadzovacej nádrže, ktorá je totožná s prvou. Posledná usadzovacia nádrž 

nemá prepad až na vrchu ale vo výške 2150 mm nad zemou, kvôli regulácii čerpadiel a dopúšťania 

vody do cirkulačného okruhu pre rekarbonizáciu. Viac informácii nájdete na výkrese. 
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Cirkulačné čerpadlá sú pre max. celkový prietok 16 m3/hod navrhnuté 3 čerpadlá a to vertikálne 

Grundfoss CRNE 5-2 s výkonom 6,9 m3/hod pri Hm 12,9 m. Tieto čerpadlá sú vyrobené z nerezovej 

ocele so zvýšenou odolnosťou AISI 316. Podrobnejšie info nájdete v špecifikácii čerpadla. 

Čerpadlo na upravenú vodu bolo navrhnuté pre prietok vody 5 m3/hod a to dvomi zabezpečia 2 

vertikálne čerpadlá Grundfoss CRNE 3-2 s výkonom 3,5 m3/hod pri Hm 13,6 m. Tieto čerpadlá sú tak 

isto vyrobené z odolnej nerezovej ocele AISI 316. Podrobnejšie info nájdete v špecifikácii čerpadla. 

Oxid uhličitý sa bude privádzať z rozdeľovača plynových fliaš, kde budú zapojené 2 sekcie po 3 flaše 

(celkovo 6 fliaš). Regulačná stanica CO2 bude obsahovať predohrev plynu, regulačnú armatúru. 

Umiestnenie regulačnej stanice CO2 bude v hlavnej miestnosti vodojemu, kvôli manipulácii s plynovými 

fľašami. Objem fliaš je teda 6 x 30 kg = 180 kg, rozmery sú cca. 1200 x 1200 mm aj s manipulačným 

priestorom medzi fľašami. 

K redukčnej stanici bude dodaná podrobnejšia dokumentácia od subdodávateľa. 

 

Zostavené zariadenie je zobrazené na nasledujúcej schéme (výkres 20-

1979_P&ID_Kokava_Vytvrdzovanie_vody_30.03.pdf) 

 

 

Obr. 1. Schéma zariadenia na rekarbonizáciu pitnej vody – vodojem Kokava nad Rimavicou
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3 Požiadavky na úpravu pitnej vody 

V obci Kokava nad Rimavicou je ročná spotreba pitnej vody 100 000 m3. Je to údaj, ktorý nám bol 

poskytnutý objednávateľom v technickom zadaní. 

Obsah minerálov a bude meraný počas spustenia a prevádzky pre doladenie zariadenia na 

požadované hodnoty.   

 

Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných pre styk s pitnou vodou podľa špecifikácie 

objednávateľa a technického zadania, ktorá nám bolo poskytnuté a zároveň odoláva koróznym 

a tlakovo teplotným podmienkam pre pitnú vodu. 

 
 

4 Návrh konštrukcie zariadenia a jeho komponentov 

 
Pri konštrukcii zariadenia bolo potrebné zohľadniť celý rad faktorov, vrátane jednoduchej a 

minimálnej obsluhy. Tlak v systéme je približne atmosferický na hlave reaktora a v usadzovacích 

nádržiach. Na dne reaktora kde je privádzaná cirkulujúca voda a okysličujúci plyn zodpovedá tlak 

hydrostatickému zvýšenému o odpor, ktorý kladie prietoky vody a plynu vrstva polovypáleného dolomitu 

(PVD) spoločne s distribútorom. Odhadovaný tlak je približne 200 kPa. 

Pre proces samotný je podstatné dosiahnuť vhodné pH pomocou dostatočného prietoku CO2. 

Pre navrhované zariadenie je očakávaný prietok plynu 10 a ž 30 litrov/minútu. Spresnenie tohto údaja 

bude vykonané na základe testovania zariadenia. 

Množstvo PVD bude došpecifikované počas testovania zariadenia. 

 
 

5 Technické výkresy a technické listy k hlavným zariadeniam 
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 O
Obr. 2 Technologické schéma 

 



  

 

ProMinent® Strana 9 z 21 

20-1979 Rekarbonizácia pitnej vody v Kokave nad Rimavicou – LIFE-Water and Health, SK 01 

Obr. 3 Pôdorys vodojemu Kokava nad Rimavicou 
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Cirkulačné čerpadlo CRNE 5-2 
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Cirkulačné čerpadlo CRNE 3-2 
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Dávkovač tuhého materiálu – násypka 
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Reaktor 
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Usadzovacie nádrže 
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6 Záver 

Táto pracovná technická dokumentácia slúži pre účely odovzdania časti technológie a predchádza montáži 

a spusteniu technológie. 


