
výrobu směsných oxidantů chlóru. Kapacita 
těchto zařízení se pohybuje od 1,8 kg směs-
ných oxidantů chlóru až po několik set kilogra-
mů chlóru za den. Vzhledem k tomu, že směs-
né oxidanty přinášejí uživateli na rozdíl od 
chlornanu sodného mnoho výhod, článek se 
zabývá především směsnými oxidanty. Vedle 
stabilních zařízení jsou k dispozici také pře-
nosné a kapesní zařízení na dezinfekci vody.

Proces výroby směsných oxidantů

Pro napájení elektrolyzéru je potřeba měk-
ká voda. Koncentrovaný roztok chloridu 
sodného je čerpán do elektrolyzéru (viz obr. 
3). Pomocí velkého proudu a nízkého stejno-
směrného napětí je elektrolýzou ze slané vo-
dy vyráběn chlór. Pří elektrolýze dochází také 
k vývinu vodíku, který je pomocí ventilačního 
systému odvětráván do atmosféry mimo bu-
dovu. Sůl je skladována mokrým způsobem 
v zásobnících s intervalem doplňování od 

1 týdne. Vyrobené směsné oxidanty jsou skla-
dovány v nádrži na oxidanty. Výroba a spotře-
ba oxidantů probíhá ve 24 hodinovém cyklu 
a umožňuje tak, aby bylo zařízení navrženo na 
maximální denní kapacitu a/nebo využívalo 
období s nižší cenou elektrické energie.

 Dostupná technologie šetrná 
k životnímu prostředí
Plynný chlór je toxický plyn a představuje 

tak potenciální riziko pro provozovatele, okolí 
provozu a životní prostředí. Chlornan sodný, 
nakupovaný ve velkém balení, vyžaduje zase 
velké přepravní objemy. Směsné oxidanty 
jsou z těchto hledisek bezpečnější a šetrnější 
k životnímu prostředí, což je v dnešní době as-
pekt, na který se klade stále větší důraz. Kon-
centrace výsledného roztoku chlóru je pod 
1 procento, tedy pod hranicí nebezpečnosti. 
Použití zařízení MIOX pro výrobu dezinfekční-
ho roztoku v místě eliminuje transport a skla-
dování nebezpečného plynného chlóru nebo 
chlornanu sodného, odstraňuje riziko poten-
ciální nehody a chrání nejen provozní zaměst-
nance úpravny, ale také okolí před možným 
ohrožením. Ze zkušeností se ukázalo, že zaří-
zení MIOX pro výrobu v místě použití se snad-
no udržuje a obsluhuje a provoz stojí méně 
než tradiční alternativy s možnou návratností 
investice mezi 1 až 7 lety v závislosti na veli-
kosti dávky chlóru.

Ing. Lubomír Macek
Ing. Eva Cyhelská

aquion@aquion.cz 

Obr. 3 Schéma technologie výroby směsných 
oxidantů
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Využívaný tepelný obsah balneologických 
vod je dán hodnotami:
1. měrné teplo vody: cca. 1,15 [kWh/(m3.K)]
2. množství vody: [m3]
3. ohřev vody: [K]
Typický příklad:
Pro ohřev jedné balne-
ovany cca. 0,3 [m3] 
o 35[K] = 45 [°C] –10 
[°C] je zapotřebí dodat 
cca. 12 [kWh] tepla.

Vrátíme–li toto teplo zpět do procesu pomo-
cí tepelného čerpadla, musíme vynaložit na je-
ho pohon cca. 1/4 této energie = cca. 3[kWh]. 
Pak odtéká odpadní voda do kanalizace stejně 
studená, jako je teplota čerstvé vody z řadu.

Uvedený výpočet je přirozeně zjednoduše-
ný, nezahrnuje rozmanitost systému a s ním 
spojené tepelné ztráty. Vyhodné pro zvýšení 
využití tepelného čerpadla je, pokud je to žá-
dané, rozšíření jeho nasazení i pro klimatizaci 
objektu.

V nově postaveném lázeňském hotelu PRE-
ZIDENT v Karlových Varech bylo v lednu 2008 
uvedeno do provozu komplexní teplotechnické 
zařízení na otop, klimatizaci, ohřev TV a reku-
peraci tepla z odpadních balneologických vod. 
Koncepční řešení a generální dodávku zařízení 
připadlo na karlovarskou firmu TECHTRANS 
PT, s. r. o., která dodala předávací akumulační 
stanici tepla (PAST) o jmenovitém výkonu 500 
kW s hlavním zdrojem CZT a přidruženou reku-
perací na odpadních vodách. 

Rekuperační zařízení se sestává z rekupe-
rační jímky na odpadní vodu, zásobníku na čer-
stvou předehřátou vodu z řadu, předřazených 
deskových vyměníků tepla pro klimatizaci 
a ohřev TV a tepelného čerpadla voda–voda. 

Připojená obrazová dokumentace k textu 
ukazuje alespoň z významné části jednotlivé 
komponenty a jejich uspořádání v obvyklých 
vysoce využitých prostorových podmínkách 
strojovny. 

Řídící centrála MaR ovládá tepelné zdroje, 
rekuperaci a odběry, vizualizuje proces a jeho 

aktuální stav. Průtoky odpadních vod z balne-
ologickych provozů se pohybují okolo 1,5 m3/h 
v maximu, v 8 hodinovém pracovním cyklu. 
Využitý rekuperovatelný teplotní spád dosahu-
je hodnoty 20 K. Tepelné čerpadlo pracuje ve 
výhodných teplotních podmínkách s typickými 
hodnotami cca 10/35 °C.

Závěrem lze říci, že rekuperační proces pod-
pořený tepelným čerpadlem umožňuje dosa-
žení až ideálního stavu, kdy teplota odcházejí-
cí odpadní vody do kanalizace se rovná teplotě 
přicházející čerstvé vody z řadu. Významný in-
vestiční přínos je využití již plánovaného tepel-
ného čerpadla pro klimatizaci i pro rekuperaci 

tepla. Předřazený výměník tepla pro klimatiza-
ci zaručuje její prioritu v procesu.

Záměr firmy TECHTRANS PT, s. r. o. zde pra-
mení ze snahy o příspěvek k transformaci 
energetiky z energetiky fosilní na energetiku 
regenerativní, jejímž významným faktorem je 
zvýšení energetické eficience procesů, v tom-
to případě v oblasti balneologických provozů.

Autoři: Ing. Václav Přech, Jindřich Tolar

Úvodní slovo k rekuperaci 
tepla na odpadních vodách 
se zaměřením na balneologické provozy
Smyslem rekuperace tepla je navrácení tepelného obsahu teplonosného 
media, ku příkladu balneologických vod, zpět do procesu tepelného systému. 




