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Summary: 

This thesis treats a design study of water treatment plant for energetic facility in 

Balloki in comparison with current trends of water treatment for energetic 

possibilities. In the first part are explained and described current trends concerning 

to production of make-up water. Design study mentioned above is processed 

subsequently . In the end of this thesis are compared current trends of water 

treatment to design study of water treatment used in energetic facility in Balloki. 

Keywords: demiwater, cation exchanger, anion exchanger, reverse osmosis, EDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace:  

V předložené práci je zpracována projektová studie úpravy vody pro energetické 

zařízení v Balloki v porovnání se současnými trendy v úpravě vody pro 

energetické účely. V první části jsou popsány současné trendy při výrobě přídavné 

vody. V následující části je zpracována zmíněná projektová studie. Na závěr je 

provedeno srovnání použité technologie ve vztahu k současným trendům. 

Klíčová slova: demivoda, katex, anex, reverzní osmóza, EDI 
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1. ÚVOD 

Tato práce je rozdělena na dvě části, kdy první část – teoretická, rozebírá 

současné trendy v úpravě vody pro energetické účely. Důraz je kladen na teorii 

předúpravy vody čiřením s porovnáním výhod všech tří režimů a to alkalického, 

kyselého a neutrálního čiření,  dále pak pískovou filtrací a následně výrobu 

demineralizované vody na iontoměničích v přímém srovnání s novými 

membránovými technologiemi a to zejména s technologií reverzní osmózy (dále 

jen RO), která je v současné době na vzestupu a technologiemi doúpravy vody 

elektrodialýzou (dále jen ED) či elektrodeionizací (dále jen EDI). Zejména 

elektrodeionizace je velmi zajímavou moderní technologií a to hlavně proto, že 

nemá prakticky žádné výstupy odpadních vod. Nicméně je náročná na čistotu 

vstupní vody, proto nebývá vřazena za iontoměniče u kterých je možnost průniku 

nečistot, což za RO není. 

Druhá, praktická se věnuje projektové studii úpravy vody pro energetické zařízení 

v Balloki v Pákistánu. Technologie úpravy vody navržena pro toto energetické 

zařízení nemá „klasickou“ předúpravu čiřením v čiřících reaktorech, ale vzhledem 

ke kvalitě vstupní surové vody (podzemní voda z vrtů), je předúprava řešena tzv. 

in-line filtrací, tedy způsobem, kdy chemikálie jsou dávkovány přímo do potrubí 

před vstup na pískovou filtraci a chemická reakce probíhá přímo v pískových 

filtrech na povrchu zrn. Jako technologie pro výrobu demineralizované vody je 

v projektu zvolena membránová metoda úpravy vody průchodem přes reverzní 

osmózu a následně doúprava vody na iontoměničích, tak aby byly splněny 

požadavky na kvalitu výstupní vody. 

Závěrem této práce je porovnání současných trendů v úpravě vody pro potřeby 

energetiky s projektem chemické úpravny vody pro energetické zařízení v Balloki 

v Pákistánu, s  návrhy a možnými kroky ke zlepšení projektu co se týče použité 

technologie výroby přídavné vody a zároveň návrhy na změny technického řešení 

projektu .  
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1.1 VODA 

VODA je odpradávna symbolem života a je také nejvíce zkoumanou látkou na 

zemi. Právě její vlastnosti a význam nutily lidstvo o ní přemýšlet. Voda vždy byla 

přítomna ve všech mýtech a legendách, ale i ve vědeckých pracích o vzniku světa 

a stále má mýtický význam ve všech náboženstvích. Její všudypřítomnost a 

potřeba je zásadní pro vývoj lidského pokolení jak z duchovního, tak 

z materiálního hlediska. Tato práce se nebude do hloubky zabývat vodou jako 

mýtem a jejím náboženským či rituálním významem, ani jako nezbytně nutnou 

potřebou k přežití, ale bude se zabývat významem vody v průmyslu tedy jakousi 

základní hnací silou rozvoje lidské společnosti a to ještě jen nepatrnou částí, tedy 

voda jako pomocník při výrobě elektrické energie a tepla, což má zásadní vliv pro 

obyvatele Země. Bohužel, kde voda pomáhá, tam může také škodit a to nejen jako 

ničící nástroj přírody, ale také jako produkt antropogenní činnosti, tedy znečištění 

a postupné vyčerpávání zdrojů čisté vody a vracení více či méně znehodnocené 

vody zpět do přírody.  

Nejnovější technologie se snaží o šetření s vodou a o maximální využití vody 

jímané pro průmysl a o její téměř dokonalé vyčištění při vracení zpět. Toto je velmi 

důležité nejen z ekonomického hlediska, ale je to i naše povinnost vůči budoucím 

generacím. 

Jak již bylo uvedeno, voda je všudypřítomná a je zastoupená jak na zemském 

povrchu, tak pod ním, ale i v půdě, v rostlinách, v živočiších a ve vzduchu. Je tedy 

poměrně snadno dostupná, alespoň pro nás, ale i snadno zničitelná. Pojem 

snadná dostupnost by mohl být zavádějící, protože její výskyt na Zemi je velmi 

nerovnoměrný a její kvalita je velmi rozdílná.  Například pouštní oblasti jsou téměř 

beze srážek a mají velmi málo trvalých povrchových vod. Oceány a moře 

pokrývající téměř dvě třetiny zemského povrchu umožňují poměrně snadný přístup 

k vodě. ejí využití díky vysokému obsahu rozpuštěných solí je poměrně složité, ale 

i tak z oceánů je voda získávána a díky moderním technologiím ji lze upravovat na 

požadovanou kvalitu nejen pro přímou spotřebu, ale i pro průmyslové využití.  
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Obecná a asi nejvýstižnější definice vody je v The American Heritage Dictionary of 

the English Language:   

"Water [wa'tar, wot'ar] n. 1. A clear colorless, nearly odorless and tasteless 

liquid, H20, essential for most plant and animal life and the most widely used of 

all solvents. Melting point 0°C (32°F), boiling point 100°C (212°F), specific 

gravity (4°C) 1.0000, weight per gallon (15°C) 8.337 pounds. 2. Any of various 

forms of water such as rain. 3. Any body of water such as a sea, lake, river, or 

stream,"  [2]                                                                            

Mimořádné chemické a fyzikální vlastnosti vody jsou důsledkem geometrie 

její molekuly. Atomy v ní vázané nejsou uspořádány lineárně (v jedné přímce), 

ale chemické vazby mezi atomy svírají úhel přibližně 105 °. Zmíněné nelinearitě 

molekuly vděčí molekula vody za svoji polaritu. Vlastnosti molekul způsobující 

dobrou rozpustnost polárních a iontových látek ve vodě, jsou důvodem 

vysoké elektrické permitivity vody a díky jejich schopnosti zapojovat se 

do vodíkových vazeb (zvané též vodíkové můstky) jsou důvodem i významné 

hustotní anomálie vody. 

Největší hustotu nemá led, ale tekutá voda při 3,95 °C. Dalším snižováním teploty 

se objem jednotkové hmotnosti vody zase zvětšuje. Je to způsobeno polymerizací 

vodních molekul vodíkovými vazbami a úhlem mezi atomy vodíku - díky tomu 

může mít molekula v ledu pouze 4 nejbližší sousedy a v krystalové struktuře 

vznikají prázdné prostory. Tato zvláštnost má za důsledek, že se led tvoří na 

povrchu vodních ploch a tím nezmrzlou vodu izoluje. Voda tolik nepromrzá 

do hloubky a při teplotě 3,95 °C se hromadí na dně vodních nádrží. Tato 

skutečnost je velmi důležitá pro přežití vodních organismů. 

Látky obsažené ve vodách se z chemického hlediska dělí na organické a 

anorganické. Z fyzikálního hlediska mohou být přítomné buď v pravých roztocích 

jako iontově rozpuštěné látky, tedy elektrolyty nebo jako neiontově rozpuštěné 

látky (neelektrolyty), popřípadě jako látky nerozpuštěné. Mezi iontově rozpuštěné 

látky patří z kationtů zejména vápník, hořčík, sodík a draslík a z aniontů zejména 

hydrogenuhličitany, sírany, chloridy a dusičnany. Všechny tyto látky patří do 

základního složení přírodních a užitkových vod a musí se s nimi počítat ve všech 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Molekula
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADmka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%A1_vazba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polarita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Permitivita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADkov%C3%A1_vazba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anom%C3%A1lie_vody
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Led
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hloubka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dno
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hmotnostních bilancích. Mezi převážně neiontově rozpuštěné látky patří zejména 

sloučeniny křemíku a dále rozpuštěné plyny, z nichž nejvýznamnější je kyslík a 

oxid uhličitý [10]. 

Ve většině rozvinutých zemí je množství vody potřebné pro průmysl 10x větší než 

pro domácnost. Kromě toho některé průmyslové procesy vyžadují vodu daleko 

čistší, než se požaduje pro lidskou spotřebu; norma čistoty vody pro napájení 

vysokotlakých kotlů je 99,999998 %, tzn., že nemá více než 0,02 ppm nečistot. To 

je daleko větší čistota než např. pro uran do jaderných reaktorů, nejčistší 

rafinované zlato, nejlepší analytická činidla a přesahují je pravděpodobně jen 

germanium a křemík pro polovodiče. Avšak na rozdíl od Ge a Si se voda této 

čistoty získává v množství, které se udává v Mt za den při nákladech kolem jedné 

libry za tunu [3]. 

 

2. TEORETICKÉ ZÁKLADY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ENERGETICE 

 

2.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ENERGETICE 

Tato kapitola se věnuje popisu vody pro energetiku, co se týče kvality, množství a 

účelu. Voda v energetice má jednoznačně tři dané významy z hlediska 

technologického použití. Jsou to: 

- PŘÍDAVNÁ NAPÁJECÍ VODA (doplňování parovodních okruhů) 

- CHLADÍCÍ VODA (chlazení hlavního výrobního zařízení a ostatní 

technologie) 

- PROCESNÍ VODA (voda pro provozní potřebu elektrárny) 

S využíváním vody pro výše uvedené účely vzniká i produkce odpadních vod a to 

v největších objemech při používání procesní vody a při odkalování a u 

odluhování, zejména okruhů chladící vody a kotlů. V současnosti je velký trend 

tuto zpracovávat pro zpětné využití v maximálním možném objemu. Což vede ke 

snížení odběrů z vodních zdrojů. Pouze nevyužitelné množství, v řádu desetin 

procent, odpadních se po vyčištění vypouští. 

Jak je uvedeno v literatuře lze hrubým odhadem určit procentuální využití vody 

v elektrárnách, kdy 90 % se používá na chlazení strojního zařízení, přibližně 8% 
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na pokrytí provozních potřeb a zbytek na vývin páry. Kritéria kvality vody jsou pro 

každý druh použití jiná [1]. 

 

2.2 CHLADÍCÍ VODY 

Chladící vody tvořící největší část objemu vody využívané v energetice. 

Kvalitativní hodnoty chladicích vod jsou standardizovány a jsou určeny normou 

ČSN 75 7171 „Složení vody pro průmyslové chladící okruhy“.  

Chladící okruhy se v principu rozdělují na [4]: 

1) chladící okruhy průtočné 

2) chladící okruhy s významnou obměnou chladiva 

3) chladící okruhy otevřené s odparem 

4) chladící okruhy uzavřené. 

U některých energetických zařízení se pro chlazení používá voda surová, 

rozumějme z vnějšího zdroje (v ČR se jedná většinou o vody povrchové přiváděné 

z vodních toků, popřípadě z vodních nádrží), která prošla pouze základní hrubou 

mechanickou úpravou, tedy případným odseparováním větších plovoucích 

nečistot například na česlích vtokových objektů a základní sedimentací ve 

vianinách, v rozdělovacích nádržích, či v jímkách čerpacích stanic. Surová voda 

se pro chlazení používá, pokud je v souladu s normou ČSN 75 7171, přesněji 

pokud splňuje alespoň minimální požadavky kladené na kvalitu chladicích vod 

anebo v horším případě, pokud se úpravě vody pro chladící okruhy nikdo 

nevěnuje. Naopak u většiny energetických zařízení se pro chladicí systémy voda 

upravuje a často se používá voda filtrovaná, čiřená nebo čiřená filtrovaná, někdy 

s přídavkem dalších chemikálií ať již pro úpravu pH, či různých inhibitorů koroze, 

regulátorů tvrdosti, dispergentů nebo biocidních látek.  

Způsob chlazení surovou vodou bez jakékoliv úpravy není dobře zvolený postup, 

protože neupravená voda nedostatečně chrání potrubním trasy a technologické 

zařízení před korozí, inkrustací a zanášením. Úprava vody pro průmysl má 

primárně zajistit takovou kvalitu, jež v maximální možné míře zajišťuje ekonomický 

provoz, tj. co největší ochranu technologického zařízení hlavně kotlů, turbín a 

kondenzátorů (napájecí voda a pára), ale i potrubí a chladících částí a ploch 

čerpadel, výměníků, kondenzátorů, kompresorů atd. (chladicí voda). Provoz bez 
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upravené vody je velmi riskantní a v relativně krátkém časovém horizontu, může 

zapříčinit poruchy a tím nevynucené odstávky hlavního výrobního energetického 

zařízení do oprav. 

 

2.3 KVALITATIVNÍ STANDARDY PRO PAROVODNÍ OKRUH 

Nejpřísnější požadavky na kvalitu jsou u vody určené pro výroby páry. Kvalitativní 

ukazatele – maximální přípustné hodnoty jsou standardizovány a jsou určeny 

normou pro klasickou energetiku (dále jen KE) ČSN 07 7403 a EN 12952-12 (ČSN 

07 7604). Tyto normy byly v naší největší energetické společnosti ČEZ, a.s., 

upraveny závazným interním standardem ČEZ_ST_0011, kde výše zmiňované 

normy byly specifikovány k výrobnímu zařízení ČEZ, a.s. a dále byly nastaveny tři 

akční úrovně s časovým omezením trvání každé z nich. Následně každá 

organizační jednotka (dále jen OJ) vytvořila popis činností při dosažení 

jednotlivých akčních úrovní (dále jen AÚ) vedoucích k eliminaci vzniklých 

nežádoucích stavů. Pro porovnání připojuji tabulky normovaných hodnot dle ČSN 

07 7403 (tabulky č. 1, 2, 3 a 4), a tabulku č. 5 s tabelovanými typickými hodnotami 

a hodnotami AÚ, dle standardu ČEZ_ST_0011 včetně slovního popisu časovosti 

jednotlivých AÚ. 

 

Tabulka č. 1: Napájecí voda [5] 

Ukazatel Jednotka Bubnové kotle 8 – 12 

MPa 

Obsah Ca2+ + Mg2+ µmol . kg-1 1,5 

Kyslík O2 µg . kg-1 10 

Celkový obsah železa µg . kg-1 20 

Celkový obsah mědi µg . kg-1 5 

Obsah suspen. látek µg . kg-1 50 

Hodnota pH při 25°C --- 8,7 až 9,2 

Měrná elektrická 

vodivost (katexová) 

µS . cm-1 0,3 

Oxid křemičitý (SiO2) µg . kg-1 20 
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Sodík a draslík (Na+ + 

K+) 

µg . kg-1 10 

Hydrazin (N2H4) µg . kg-1 10 až 100 

 

Tabulka č. 2: Kotelní voda pro bubnové kotle [5] 

 Hodnoty podle pracovního tlaku 

Ukazatel Jednotka 8-10 MPa 10-12 MPa ˃14MPa 

Měrná elektrická vodivost 

(katexová) 

µS . cm-1 100 / 50 50 / 20 20 

Zjevná alkalita p mmol . kg-1 0˂p˂0,1 

Přebytek fosfátů  

(P2O5) 

mg . kg-1 3/2 2/1 1 

 

Tabulka č. 3: Pára [5] 

 Hodnoty pro pracovní tlak 

Ukazatel Jednotka 8MPa a vyšší 

Měrná elektrická vodivost 

(katexová) 

µS . cm-1 0,3 

Oxid křemičitý (SiO2) µg . kg-1 20 

Sodík a draslík (Na+ + K+) µg . kg-1 10 

 

Tabulka č. 4: Kondenzát [5] 

 Hodnoty pro pracovní tlak 

Ukazatel Jednotka 8MPa a vyšší 

Kyslík O2 µg . kg-1 10 

Hydrazin (N2H4) µg . kg-1 100 + cO2 

Hodnota pH při 25°C --- 8,7 až 9,2 

Normované hodnoty pro kondenzát uvedené v tabulce č.4, jsou běžně rozšířené o 

hodnoty obsahu SiO2, měrné elektrické vodivosti po průchodu vzorku silně 

kyselým katexem (dále jen katexová vodivost nebo [H+] vodivost) a o analýzu 
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tvrdosti (obsah Ca2+ + Mg2+), pro detekci průniku surové vody netěsnými trubkami 

v kondenzátoru. 

 

Obrázek č. 1: Tabelované typické hodnoty a hodnoty akčních úrovní (AÚ), dle 

standardu ČEZ [6]  

 

1. akční úroveň začíná dosažením předepsané hodnoty parametru, viz 

tabulka č. 2. V této akční úrovni provoz zařízení může pokračovat 7 dnů. 

Po uplynutí této doby, pokud nedojde k návratu do typických hodnot, 

přechází zařízení do 2. akční úrovně vyčerpáním časového limitu 1. 

akční úrovně. 

2. akční úroveň začíná dosažením předepsané hodnoty parametru, viz 

tabulka č. 2. Začíná vyčerpáním časového limitu 1. akční úrovně. V této 

akční úrovni provoz zařízení může pokračovat 24 hodiny. Po uplynutí 

této doby, pokud nedojde k návratu do typických hodnot, přechází 

zařízení do 3. akční úrovně vyčerpáním časového limitu 2. akční úrovně. 

3. akční úroveň začíná dosažením předepsané hodnoty parametru, viz 

tabulka č. 2. Začíná vyčerpáním časového limitu 2. akční úrovně. V této 
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akční úrovni provoz zařízení může pokračovat 4 hodiny. Pokud jsou 

vyčerpány časové limity akčních úrovní, rozhodne řiditel organizační 

jednotky o dalším provozu zařízení s cílem minimalizovat sumu 

negativních efektů [6]. 

 

2.4 VÝROBA PŘÍDAVNÉ NAPÁJECÍ VODY 

Jak je uvedeno v předchozí kapitole, jsou nejpřísnější požadavky kladeny na vody 

určené k výrobě páry. Pára se v energetických zařízeních – kotlích generuje 

z oběhové vody, tj. systému, který je doplňován ošetřenou demineralizovanou 

vodou z chemické úpravny vody, většinou smíchané s kondenzátem z blokové 

úpravy kondenzátu. První plnění parovodního okruhu je nejčastěji prováděno 

demivodou z chemické úpravny vody (dále jen CHÚV), popřípadě z jiného zdroje 

(při výstavbě energetického zařízení). Demineralizovaná voda je obecně 

popisována jako voda zbavená všech iontově rozpustných látek a křemíku obvykle 

ve formě oxidu křemičitého a je definována velmi nízkou vodivostí a nízkým 

obsahem křemíků. 

Proces výroby demineralizované vody se dá zjednodušeně popsat ve třech 

základních krocích podle zvolené technologie: 

a) Předúprava surové vody  

b) I. stupeň demineralizace 

c) II. stupeň demineralizace 

Takto získaná demineralizovaná voda se po chemickém ošetření (úprava pH), 

popřípadě po smíchání s upraveným kondenzátem, někdy i po termickém či 

chemickém odplynění doplňuje do parovodního okruhu HVZ energetického 

zařízení. 

Předúpravou surové vody by měly být z vody separovány koloidní a 

suspendované látky. Jako metody předúpravy vody pro energetiku se v  ČR 

používají metody kombinované s koagulací, nejčastěji způsob dvoustupňové 

separace, tj. čiření a filtrace, která se jeví jako nejvhodnější při výrobě 

demineralizované vody z povrchových vod. Jednou z alternativ je způsob 

předúpravy vody metoda in-line filtrace, použitá v projektu v Balloki nebo další je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_k%C5%99emi%C4%8Dit%C3%BD
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koagulační filtrace. Tyto metody jsou vhodná pro poměrně čisté vody. Chemismus 

koagulace je stejný, odpadá však nutnost instalace čiřících reaktorů. V Balloki byla 

a je pro zásobování elektrárny vodou, používána voda z vrtů, tedy podzemní o 

vysoké kvalitě. Podzemní vody jsou z hlediska technologické náročnosti vhodnější 

pro úpravy, díky jejich relativní čistotě v porovnání s vodami povrchovými. 

Způsob výroby demineralizované vody je založen na iontové výměně, která 

probíhá v iontoměničích, v zapojení demistanice: 

I. STUPEŇ – výroba demivody 

KATEX           ANEX 

kterými protéká předupravená voda čiřením a filtrací 

a 

II. STUPEŇ – doúprava demivody 

MIXBED 

směsný filtr s náplní silně kyselého KATEXU (měnič kationtů z anglického Cation 

Exchanger) a silně bazického ANEXU (měnič aniontů z anglického Anion 

Exchanger)  

Alternativou ke klasické demineralizační stanici se v současné stávají 

membránové metody, zejména úprava přes reverzní osmózu. Nicméně je třeba 

zmínit, že za reverzní osmózou by mělo následovat doúprava ať již vřazením filtrů 

MIXBED, pracujících na bázi iontové výměny nebo kombinované metody 

membránové a ionexové, tedy elektrodeionizace, popřípadě jiná alternativa 

doúpravy přídavné napájecí vody vyráběné na CHÚV. 

I když reverzní osmóza je velmi účinná a dokáže odstranit z vody částice až do 

velikosti 0,001µm, jejímu většímu rozšíření v ČR brání vysoké nároky na kvalitu 

vstupní vody. Kde i krátkodobé zhoršení kvality vstupní vody může nevratně 

poškodit reverzně osmotické moduly[4]. Přestože v současné době díky moderním 

technologiím předúpravy surové vody lze dosáhnout velmi dobrých výsledků, je 

ekonomické hledisko další brzdou masivního rozvoje. Většina úpraven již má více 

méně zajištěnou předúpravu surové vody a výrobu demineralizované vody 

v požadované kvalitě. Instalace reverzní osmózy do takovéhoto provozu by 

znamenala poměrně velkou investici do předúpravy a následně do doúpravy 
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permeátu (výstup z reverzní osmózy) mixbedem nebo jinou vhodně zvolenou 

technologií. Nehledě na potřebu dalších dávkování biocidní chemie pro desinfekci 

vody před reverzní osmózou, nejčastěji chlorací (NaClO), kdy musí ještě před 

vstupem na reverzní osmózu následovat dechlorace (membrány mají citlivost na 

oxidační činidla) například dávkováním Na2SO3 nebo vřazením filtru s nápní 

aktivního uhlí.  

Proto je tedy jiný (reverzní osmózy, elektrodeionizace atd.) než zažitý způsob 

(ionexy) výroby přídavné napájecí vody spíše otázkou rozvahy u nově vznikajících 

úpraven s ohledem na solnost vstupní vody, kdy ekonomickým rozborem v roce 

1994 bylo zjištěno, že reverzní osmóza je výhodnější pro přípravu 

demineralizované vody oproti ionexovým stanicím při solnosti nad 5,5 mmol.l-1 

(chemického ekvivalentu). V Německu se udává jako hranice, od které je reverzní 

osmóza výhodnější koncentrace vstupní vody 7 mmol.l-1 [4].  

Z výše uvedeného je zřejmé, že nelze generalizovat výrobu demineralizované 

vody nebo přídavné vody pro energetická zařízení a nelze určit nejlepší způsob 

produkce obecně. Vždy je nutné věnovat se dopodrobna kvalitě vstupní vody a na 

základě jejích analýz a ve vztahu k požadovanému množství a s ohledem na 

uvažované způsoby likvidace odpadních vod a odpadů z produkce vody celkem, 

následně určit ekonomicky i provozně nejvhodnější způsob výroby vody pro 

doplňování do okruhů. 

 

2.5  PAROVODNÍ OKRUH TEPELNÉ ELEKTRÁRNY 

Parovodní okruh je systém, ve kterém proudí, respektive měla by proudit voda, 

pára a kondenzát o vysoké kvalitě. V tomto okruhu, stejně jako v jakémkoli jiném 

vznikají ztráty, které musí být doplňovány. Množství doplňované přídavné napájecí 

vody je závislé na mnoha faktorech. Nevětších výkonů dosahují úpravny tepláren 

nebo elektráren dodávajících páru do systémů vytápění. Na těchto úpravnách 

bývá jako poslední technologický stupeň vřazena napájecí nádrž zajišťující ohřev 

přídavné napájecí vody a její odplynění termickým způsobem. Napájecí voda 

(směs přídavné vody a kondenzátu) a kotelní voda musí být vhodně chemicky 

ošetřena, aby bylo zabráněno nechtěným vlivům. Jak je všeobecně známo, 
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demivoda je „hladová“, přesněji je velmi korozivní. Její korozivnost se snižuje 

dávkováním alkalizačního činidla a odplyněním.  

Ve schématu (obr. č.2) je naznačeno základní cirkulaci vody a páry v HVZ tepelné 

elektrárny 

 

Obr. č. 2: Základní schéma parovodní elektrárny

 

Legenda: 

P 

K 

EKO 

VTO 

NTO 

 

Přehřívák 

Kotel 

Ekonomizér 

Vysokotlaký ohřívák 

Nízkotlaký ohřívák 

DČ 

NČ 

NN 

TG 

KČ 

Dávkovací čerpadlo 

Napájecí čerpadlo 

Napájecí nádrž 

Turbogenerátor 

Kondenzátní čerpadlo 

V předchozím textu bylo zmíněno odplynění termické, které probíhá většinou 

v odplyňovačích napájecích nádrží, u velkých úpraven se někdy odplyňuje již 
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přídavná voda v napájecích nádržích na chemické úpravně vody, která se 

následně čerpá do napájecích nádrží strojovny hlavního výrobního zařízení (dále 

jen HVZ). Pokud jsou úpravny menší, kdy energetické zařízení nedodává 

teplonosné médium do systému centrálního zásobování teplem obyvatelstva (dále 

jen CZT), doplňuje se do parovodního okruhu „studená“, tj. nepředehřátá, 

neodplyněná přídavná voda. Tato voda se dodává většinou přímo do 

kondenzátorů – „sprchování kondenzátoru“, někdy jsou ve strojovnách hlavního 

výrobního zařízení umístěny deminádrže na „studenou demivodu“. V obou 

případech se ovšem napájecí voda alkalizuje a to většinou těkavými alkalizačními 

prostředky, ať již aminy nebo přímo vodným roztokem amoniaku, popřípadě se 

k alkalizaci používá hydrazinhydrát, který zároveň slouží k chemickému odplynění, 

které je maximálně účinné pouze v kombinaci s dokonalým termickým 

odplyněním. Těkavé alkalizační prostředky dávkované většinou do výtlaku 

kondenzátních čerpadel a do sání napájecích čerpadel ochraňují kondenzační 

části okruhu turbíny a potrubí napájecí vody, neochraňují však kotel.  

Z těchto důvodů, tedy zejména pro ochranu zařízení kotle, je nutné provádět 

úpravu pH směrem do alkalické oblasti.  Do kotle se většinou dávkují tuhé 

alkalizační prostředky a to nejčastěji fosforečnan trisodný nebo louh sodný, které 

zamezují od určitého pH korozi kotlů. Pro kotle vyšších tlaků je výhodnější 

používat fosforečnan (PO4
3-), který vytváří splývavé nánosy a při zhoršení kvality 

chemického režimu jde poměrně snadno odkalit, navíc vytváří ochrannou 

protikorozní vrstvu. Hydroxid sodný se používá většinou k finální korekci pH. Tuhé 

alkalizační prostředky se dávkují obvykle do bubnu kotle, můžeme se však setkat i 

se způsoby dávkování do napájecí hlavy nebo do potrubí napájecí vody před 

vstupem do kotle.  

Například v elektrárně Tisová (dále jen ETI), bylo dávkování tuhých alkalizačních 

prostředků předmětem dlouhodobého sledování v rámci projektu optimalizace 

řízení chemického režimu parovodního okruhu. Na základě vyhodnocení výsledků 

analýz vzorků odebíraných z chemického režimu parovodního okruhu, zejména 

kotelní vody, byl alkalizační prostředek dávkován u kotle K9 do napájecí hlavy, u 

kotle K11 do bubnu a u kotle K12 do potrubí napájecí vody. Tím se podařilo udržet 

pH kotelní vody v požadovaném rozmezí, nezabránilo to však provozním 
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poruchám na kotlích. Na základě rozborů odborných firem bylo prokázáno, že za 

netěsnostmi trubek kotlů stojí přehřívání materiálu, které bylo zapříčiněno 

drobnými netěsnostmi na potrubních svazcích kondenzátorů a nepatrnými, 

dlouhodobými průniky surové vody do okruhu a také ne úplně vhodně zvolené 

kombinace dávkování hydrazinhydrátu a amoniaku do okruhu, kde vestavby 

kondenzátoru, vysokotlakými ohříváky (dále jen VTO) a NTO byly ze slitin mědi. 

Zde mělo být zohledněno zvážení alkalizace amoniakem pro jeho korozivní 

působení na měď. Rozpouštění a oxidace mědi jsou relativně pomalé reakce, 

podstatně významnější je přechod mědi do amoniakálního komplexu. Proto by 

v tomto případě použitelné pH mělo být nižší než v okruzích bez měděných slitin. 

Přestože analýzy vzorků parovodního okruhu prokazovaly zhoršenou kvalitu 

chemického režimu, ne vždy management rozhodl ve prospěch zařízení, např. 

krátkodobou odstávku, přetěsnění kondenzátoru a zpětné najetí ještě v teplém 

stavu, ani nereagoval na požadavky na změnu alkalizace těkavými prostředky 

(nutné investice), tedy pouze dávkováním hydrazinu a na zintenzivnění termického 

odplynění. Většinou bylo zařízení provozováno až do projevení se netěsností 

výraznějším způsobem. To vše mělo za následek usazování málo rozpustných 

nebo nerozpustných hydroxidů a oxidů na stěnách kotlových trubek. Díky tomu 

docházelo často k lokálnímu přehřátí materiálu a ke vzniku netěsností, což téměř 

pokaždé zapříčinilo následnou odstávku HVZ do opravy a tím neplnění 

plánovaných výkonů a ekonomické ztráty výroby tepla a elektrické energie.  

Proto je nutné se věnovat s maximální důsledností nejen výrobě přídavné vody, 

ale i řízení chemického režimu parovodního okruhu a to i s ohledem na 

materiálové složení technologického zařízení. 

 

2.6 ÚPRAVA KONDENZÁTU 

U energetických zařízení napojených na systém CZT nebo u dříve postavených 

technologií s mosaznými kondenzátory, nízkotlakými ohříváky (dále jen NTO) a 

VTO se elektrárny vybavovaly a u energetického zařízení napojeného na CZT 

stále vybavují technologií úpravy kondenzátu. Tato úprava je založená na 

předúpravě, většinou pískovou filtrací s dávkováním polyorganického flokulantu a 

na ionexovém principu, kdy kondenzát nejdříve protéká kondenzátním 
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iontoměničem (Katex) v H+ formě, kde je odstraňováno zejména železo a 

následně je úprava dokončena společně s demivodou na směsných filtrech 

MIXBED.  

 

2.7 ODPADNÍ VODY 

Množství odpadních vod vypouštěných z úpraven vod je závislé na zvolené 

technologii výroby přídavné napájecí vody, stejně jako zvolený způsob technologie 

čištění. Největšími producenty odpadních vod jsou ionexové technologie. Tyto 

technologie využívají, po skončení pracovního cyklu, k regeneraci kyselinu pro 

katexy a louh pro anexy. Pro mixbedy se používá kyselina i louh. U nás se 

nejčastěji používá kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný, alternativně se ve 

světě používá kyselina sírová.  

Odpady z regenerací se po neutralizaci, která je v současnosti téměř automatická, 

protože se společně regenerují KATEX i ANEX a technologie bývají navrženy tak, 

aby se odpady po smíchání vzájemně zneutralizovaly s maximální účinností, 

shromažďují v neutralizačních nádržích. Do neutralizačních nádrží se musí 

dávkovat hydroxid nebo kyselina pro finální korekci pH. Do těchto nádrží jsou 

kromě odpadů z regenerací čerpány agresivní odpady, úkapy a proplachy 

z louhových a kyselinových hospodářství, úkapy z čerpadel, odpady z laboratoří, 

záchytné jímky pod zásobníky chemikálií a agresivních odpadů a další. Odpady 

z předúpravy, tzn. kaly z čiřičů, úkapy a proplachy z dávkování koagulantů bývají 

většinou svedeny do jímek kalů a odtud čerpány do kalových hospodářství.  

Odpadní zneutralizované vody jsou většinou čerpány na CHČOV, odkud jsou po 

odstranění ropných látek a po případném naředění technologickými neagresivními 

odpady z kotelny, strojovny, zauhlování, popřípadě smíchány s dešťovou vodou a 

po chemické úpravě (čištění) vypouštěny zpět do povrchových toků nebo jsou 

využívány v technologiích elektrárny, například jako záměsové vody při výrobě 

stabilizátu. 
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2.8 SUMARIZACE 

V závěrečném shrnutí této kapitoly s názvem TEORETICKÉ ZÁKLADY VODNÍHO 

HOSPODÁŘSTVÍ V ENERGETICE shrnu výše popsané úvahy do přehledných 

schématických odstavců. 

A) Předúprava vody - čiření a písková filtrace. 

 Účel odstranění koloidních a suspendovaných látek 

 Způsoby:  

- Kyselé Běžná dávka koagulantu = 0,8 – 1,0 mmol.l-1 

KNK surové vody ˃ dávka koagulantu => dojde 

k úplnému převedení celé dávky koagulantu do Fe(OH)3 

Zbytková alkalita (KNK) surové vody = 0,1 – 0,4 mmol.l-1 

- Neutrální pH = 6 – 7 

Neutrální pH = záporný náboj nečistot klesá, účinný náboj oxidů 

železa klesá => zvyšují se dávky koagulantu => snižuje se 

kvalita čiřené vody 

- Alkalické c(HCO3
-) ˃ 2 mmol.l-1 =>jednoznačně výhodné pracovat 

v alkalické oblasti 

- dávka Ca(OH)2 ÷ alkalita vstupní vody  

- dávka koagulantu ÷ 0,5 mmol.l-1 

 

Probíhající reakce: 

Fe3- + 3H2O ↔ Fe(OH)3 + 3H+ 

CO2 + OH- ↔ HCO3
- 

HCO3
- + OH- ↔ CO3

2- + H2O 

Ca2++ CO3
2- → CaCO3 

 

Alkalické čiření probíhá uspokojivě, pokud poměr obou 

složek ve sraženině  α = 10 až 60 %, kde  

 

   
[       ]

[     ]
      [ ] 
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Srovnání kyselého a alkalického čiření [4]: 

 KYSELÉ ČIŘENÍ: 

- Alkalita vstupní vody ˂ 1 mmol.l-1 

- Nemění se obsah SiO2 

- Klesá stabilita koloidů a jejich odstranění je snazší 

- Je vyšší účinnost odstranění CHSK 

 

 ALKALICKÉ ČIŘENÍ: 

- Alkalita vstupní vody ˃ 2 mmol.l-1 

- Snižuje se obsah SiO2 

- Ekonomicky náročnější – příprava, skladování a dávkování Ca(OH) 

 

Pokud je alkalita vstupní vody v rozmezí 1,0 – 1,5 mmol.l-1, lze čiřit v obou 

režimech. Přestože kyselé čiření má řadu výhod, z důvodu odstraňování SiO2, je i 

v případech kdy složení vody je vhodné pro kyselé čiření, voleno čiření alkalické.  

B) Výroba přídavné napájecí vody a úprava kondenzátu 

 I. stupeň  

- Demistanice Iontová výměna, v energetice nejčastěji katex v H+ cyklu a 

anex v OH- cyklu 

Hlavní kritéria pro určení kvality upravené vody je měrná 

elektrická vodivost a obsah SiO2. 

Pracovní cyklus demilinky je ukončen při obsahu 

SiO2 100µg.l-1 nebo při měrné elektrolytické vodivosti 3-5 

µS.cm-1 v demivodě. 

Afinita ionexu vůči jednotlivým iontům je určující pro jeho 

použití. 

Afinitní řada pro silně kyselý katex [H+] a pro kationty 

běžné v povrchových vodách: 

H+< Na+< NH4
+< K+< Mg2+< Ca2+< Fe2+< Al3+< Fe3+ 
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Afinitní řada pro silně bazický anex [OH-] a pro anionty 

běžné v povrchových vodách: 

OH+< SiO2 < HCO3
-
 < Cl-< Mg2+< NO3

-< SO4
2- 

 

Z výše popsaných selektivních řad vyplývá stará 

„provozácká“ poučka: „katex dojíždí na sodík a anex na 

křemíky“. 

- RO Reverzní osmóza je zařízení, které pracuje na principu 

obráceného osmotického jevu při tlaku vyšším, než je 

osmotický. Toto zařízení je schopné z vody odstranit látky 

až do rozměru 5A (0,0005 µm). Reverzní osmózy bývají 

většinou řazeny ve dvou stupních z důvodu dosažení 

maximální čistoty permeátu.  

 

Obr. č. 3: Princip reverzní osmózy [9] 

 

- MIXBED Směsné filtry se obecně vřazují za demi stanice, popřípadě 

za RO a slouží k dočištění demivody na požadované 

parametry. Tyto filtry jsou naplněny ionexovou náplní, 

nejčastěji směsí silně kyselého katexu a silně bazického 

anexu. Princip je založen na iontové výměně, kdy platí 

rovnice:  

 

a) Pro katex v H+ formě:               
          

 

b) Pro anex v OH- formě:                            
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Kde: Me je příslušný kationt a jeho mocenství a X je aniont a jeho mocenství. 

Proces probíhající na anexu má charakter neutralizační reakce a rovnováha je 

tedy silně posunuta vpravo. 

- EDI 

  

Základní princip elektrodialýzy (ED) je založený na stavu, 

kdy voda protéká prostorem mezi katexovou a anexovou 

selektivní polopropustnou membránou, kdy kationty 

procházejí katexovou membránou a následně jsou 

odpuzovány anodou a anionty procházejí anexovou 

selektivní membránou a následně jsou odpuzovány 

katodou. U elektrodialýzy dochází ke snížení koncentrace 

solí v prostoru mezi selektivním polopropustnými 

membránami a ke zvýšení koncentrace v prostorech mezi 

elektrodami a membránami. Rychlost procesu u ED je 

závislá na koncentraci iontů, zředěné roztoky prakticky 

není možné upravit, nehledě na poměrně velkou 

energetickou náročnost. Na podobném principu jako 

elektrodialýza pracuje i elektrodeionizace (EDI), která mezi 

selektivním membránami používá směs katexu s anexem 

(MIXBED), jenž výrazně zrychluje pohyb iontů a tím snižuje 

nároky na spotřebu elektrické energie a zároveň je možné 

odstranit soli i z velmi zředěných roztoků, proto se 

elektrodeionizace používá za RO k maximálnímu, 

finálnímu dočištění vody. Ve směsi ionexů probíhá 

odstranění silně disociovaných iontů a v další části 

elektrolýza vody za vzniku OH- a H+ iontů, které MIXBED 

regenerují. Podmínkou pro správnou funkci EDI je kvalita 

vstupní vody, která musí být zbavena nerozpustných látek, 

protože ionexovou náplň EDI nelze vyprat.  

Vznik OH- iontů znamená disociaci slabě disociovatelných 

sloučenin jako je CO2, SiO2, popřípadě organických látek a 
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vznik H+ iontů znamená disociaci NH3. Výsledný obsah 

CO2, SiO2 a TOC se pohybuje v jednotkách µg.l-1. EDI tedy 

umožňuje odstranění i slabě disociovatelných sloučenin a 

to s vysokou účinností, což reverzní osmóza, zvláště 

odstranění volného CO2 není schopná zajistit [4].  

 

Obrázek č. 4: Schéma principu elektrodialýzy [8]  

 

 

 

Obrázek č. 5: Schéma principu elektrodeionizace [8]  
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 Kondenzát Úprava kondenzátu je řešena na úpravnách energetických 

zařízení, které jsou zapojeny do systému centrálního 

zásobování obyvatelstva teplem, kde je teplonosným 

médiem pára z parní elektrárny, ale i na všech ostatních 

kondenzačních elektrárnách.  

Kondenzát lze rozdělit na dvě základní skupiny, vratný 

kondenzát který je přiváděn vratným potrubím ze systému 

zásobování teplem a kondenzát čerpaný k doúpravě na 

CHÚV ze sborníků a expandérů HVZ. 

Vratný kondenzát z CZO se upravuje v první fázi 

samostatně a ve druhé ve směsi s demineralizovanou 

vodou z prvního stupně výroby. Nejprve vrácený 

kondenzát filtruje na kondenzátních pískových filtrech a 

následně se zbavuje železa na kondenzátním katexu, kde 

je náplní silně bazický kondenzátní katex v H+ formě. Takto 

upravený kondenzát se jímá v nádrži upraveného 

kondenzátu a následně se míchá s demivodou a upravuje 

se většinou na směsných filtrech MIXBED. Pokud je 

předmětem úpravy pouze kondenzát z HVZ elektrárny, 

který má vyšší čistotu a není míchán s demivodou, tak se 

tento upravuje pouze průchodem přes kondenzátní ionexy 

ve směsném filtru MIXBED. 

 

3. SHRNUTÍ SOUČASNÝCH TRENDŮ V ÚPRAVĚ VODY 

Současné trendy jednoznačně směřují, díky posunu v oblasti předúpravy vody, 

kde jsou již standardem čiřiče založené lamelové separaci a již se upustilo od 

čiřících reaktorů s dokonale vznášeným kalovým mrakem, k používání 

membránových procesů. Membránové procesy, zvláště reverzní osmózy, ale mají 

vysoké požadavky na kvalitu vstupní vody a tedy instalace reverzních osmóz do 

současných výrobních procesů, kde není moderní čiření je z ekonomického 

hlediska značně problematická. Přesto však dochází k nárůstu membránové 

technologie i u nás, markantní je to však v zahraničí, zejména v Asii jsou 
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membránové procesy v technologii úpravy vody na vzestupu a zažívají „boom“. 

Stejně jako se nyní zavádějí procesy elektrodeionizace a to jako druhý stupeň 

výroby demivody za reverzní osmózou. U které vypadává oproti ionexové 

technologii nutnost regenerace a spotřeba elektrické energie je cca 0,5 kWh na m3 

vyrobené demivody. Trendem se stává maximální zjednodušení obsluhy, tedy 

eliminace lidského faktoru, snížení produkce odpadních vod, zejména agresivních 

a tedy snižování nákladů na výrobu za maximální ekologizace procesů a to i za 

cenu vyšších investičních nákladů. 

 

4. ZPRACOVÁNÍ STUDIE ÚPRAVY VOD PRO ENERGETICKÉ ÚČELY [7] 

 

Obr. č. 6: Celkový pohled na rozestavěnou technologii CHÚV, podlaží ± 0,000m. 

 

 

Tato část se věnuje zpracování projektu chemické úpravny vody pro energetické 

zařízení v Balloki v Pákistánu.  

Obsahem projektu je dodávka na klíč, dvou provozních souborů a to OU 18 a OU 

19. 
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 OU 18 - Auxiliary Cooling Water Treatment – Úprava pomocné chladící 

vody 

 OU 19 - Chemical Water Treatment And Chemical Dosing – Chemická 

úpravna vody a dávkování chemikálií. 

Tyto provozní soubory byly umístěny ve třech stavebních objektech a to budova 

CHÚV, kotelna a čerpací stanice. Největší část technologie se nacházela 

v budově chemické úpravny vody.  Technologie je navržena na kvalitu vstupní 

vody garantovanou investorem. Složení surové vody je uvedeno v následující 

tabulce. 

 

Tab. 5: Složení surové vody 

Poř. číslo Parametr Hodnota Jednotka 

1 Teplota 30.3 °C 

2 Specifická vodivost 252.0 μS/cm 

3 pH  7.96 -- 

4 Tvrdost celková (CaCO3) 1.075 mmol/l 

5 Chloridy 14.0 mg/l 

6 M-alkalita (KNK4,5)  61.0 mg/l 

7 Sírany 18.2 mg/l 

8 Sodík (Na+) 13.5 mg/l 

9 Draslík (K+) 2.9 mg/l 

10 Vápník (CaII+) 28.0 mg/l 

11 Hořčík (Mg+) 9.11 mg/l 

12 Floridy 0.4 mg/l 

13 Zákal 0.68 F.T.U 

14 Bór 0.13 mg/l 

15 Arsen 0.13 mg/l 

16 Čpavek 0.07 mg/l 
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Poř. číslo Parametr Hodnota Jednotka 

17 Aluminium 0.4 mg/l 

 

 

4.1 OU 18 ÚPRAVA POMOCNÉ CHLADÍCÍ VODY 

Obr. č. 7: Písková filtrace 

 

 

Hlavní funkcí tohoto provozního souboru je čerpání surové vody z vodního 

rezervoáru (CO07) a následná filtrace (in-line filtrace) na pískových filtrech.  
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Takto upravená voda je skladována v jímce čiřené filtrované vody. Zařízení a 

technologie v OU 18 slouží k separaci rozpuštěných látek ze surové vody pro další 

použití jako přídavné chladící vody k doplňování ztrát hlavního (věžového) 

chladícího okruhu a jako zdrojové vody pro demineralizaci (OU 19). Celkový výkon 

filtrace je 375 m3.h-1. Alkalita filtrované vody bude snížena dávkováním kyseliny 

sírové tak, aby bylo dosaženo vysokého zahušťovacího faktoru a tím se snížilo 

potřebné množství přídavné vody pro chladící okruh. Omezení biologického 

oživení je dosaženo šokovým dávkováním biocidních látek, jejichž množství bude 

závislé na ročním období a klimatických podmínkách. Dále jsou do vody 

kontinuálně dávkovány dispergátor a inhibitor koroze. 

 

4.1.1 OU 18 POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ  

Čerpací stanice surové vody je umístěna v těsném sousedství vodního rezervoáru 

a je vybavena čtyřmi vertikálními čerpadly (3+1) pro zásobování OU 18. 

Hlavní technologické zařízení OU 18 je umístěno v budově CHÚV (CO 10) na 

podlaží ± 0,000 m a skládá se z: 

 pískové filtrace – pět (4+1) pískových filtrů včetně potrubních tras, dále z 

čerpadel, potrubí a armatur pro dávkování chemikálií 

 kalového hospodářství – zahuštovací nádrže a kalolisu s podávacím 

šroubovým čerpadlem 

Na podlaží - 3,500 m jsou umístěna pomocná zařízení: 

 čerpadla prací vody (2+1), potrubní trasy a armatury 

 čerpadla přídavné filtrované vody (3+1), potrubní trasy a armatury 

 čerpadla odpadní vody (1+1), potrubní trasy a armatury 

 čerpadla čiřené vody (1+1), potrubní trasy a armatury 

 kalová čerpadla (1+1), potrubní trasy a armatury 

 dmychadla (1+1) 

 čerpadlo úkapové vody (1+0), potrubní trasy a armatury 
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Tabulka č. 6: Tlaky výrobního zařízení OU 18 

ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ TLAK 
NÁVRHOVÝ 

TLAK 
ZKUŠEBNÍ TLAK 

Pískové filtry 
(7GBB10, 20, 30, 
40, 50 BB001) 

6 bar 6 bar Testováno 
výrobcem 

 (8,6 bar) 

Nádrž 
(7GBN45,55BB001) 

atmosférický atmosférický Testováno 
výrobcem 

 (2,86 bar) 

Dávkovací čerpadla 
DMS 

6 bar 11 bar Testováno 
výrobcem 

Dávkovací čerpadla 
DME 

6 bar 18 bar Testováno 
výrobcem 

Kalové čerpadla 
(7GBS20,30 
AP101) 

0,8 bar 6 bar Testováno 
výrobcem 

 

Čerpadla prací 
vody (7GBR30,40 
AP101) 

3 bar 16 bar Testováno 
výrobcem 

 

Čerpadla odpadní 
vody (7GBR10,20 
AP101) 

0,5 bar 16 bar Testováno 
výrobcem 

 

Čerpadla čiřené 
filtrované vody 
(7GBK50,60 
AP101) 

6 bar 16 bar Testováno 
výrobcem 

 

Čerpadla přídavné 
vody 
(7GB610,20,30,40 
AP101) 

1,5 bar 16 bar Testováno 
výrobcem 

 

Čerpadla surové 
vody (7GAF30, 40, 
50 AP101) 

5 bar 10 bar Testováno 
výrobcem 

 

Potrubí 6 bar 10 bar 8,6 bar 

 

Zkušební tlak pro potrubí je min. 1,43 násobek provozního tlaku. 
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4.1.2 OU 18 POPIS TECHNOLOGIE  

Surová voda je z čerpací stanice surové vody dopravována na pískové filtry 

v zapojení 4+1, vertikálními čerpadly v zapojení 3+1. Surová voda je upravována 

in-line filtrací, kdy koagulanty jsou dávkovány do potrubí před pískové filtry a 

vzniklé vločky jsou přímo odstraňovány na zrnech pískového filtru. Tato metoda 

lze použít pouze tam kde je relativně čistá surová voda, což na tomto projektu bylo 

splněno, protože zdrojem surové vody jsou vrty a tedy podzemní voda. Ještě je 

třeba zmínit, že při metodě in-line filtrace se dosahuje vyšší kapacity filtru díky 

rovnoměrnějšímu rozložení kalu s efektivnějším až osmdesáti procentním využitím 

výšky filtračního lože [4]. Kombinací organického koagulantu (polyelektrolyt) a 

anorganického (FeCl3) bude minimalizováno množství kalu (vloček) a filtr nebude 

tolik zatěžován. 

Koncentrovaný FeCl3 je přímo dávkován z jedné ze dvou zásobních nádrží 

dávkovacími čerpadly v zapojení 1+1. Roztok polyelektrolytu je dávkován 

dávkovacími čerpadly z transportního kontejneru. Dávkovací čerpadla jsou 

vybavena servomotory, které jsou řízeny podle průtoku surové vody. 

Pískové filtry jsou stojaté tlakové válcové nádoby s klenutým dnem. Mají průměr 

3 200 mm. Cyklus pískové filtrace je rozdělen na tři části: pracovní období, období 

obnovy náplně a období stand-by (záloha).  

Filtrovaná voda se čerpá čtyřmi čerpadly (3+1) do chladícího věžového okruhu a 

k chlazení plynového zásobníku. 

Pro praní pískového lože jsou využívány dvě čerpadla prací vody a stlačený 

vzduch pro praní vzduchem. Dvě dmychadla používaná pro výrobu stlačeného 

vzduchu jsou schopny stlačit vzduch na tlak 0,8 bar(g). Odpadní voda z praní filtrů 

natéká do jímky prací vody o objemu 50 m3, která je rozdělená na dvě části. 

V první probíhá sedimentace kalů z praní. Kal je následně dopravován do 

zahušťovací nádrže, odkud je poté čerpán podávacím čerpadlem ABEL na kalolis. 

Výsledný kal o koncentraci 30 – 50%  je mechanicky dopravován na úložiště kalů. 

Filtrát je vracen zpět do druhé části jímky prací vody, odkud je společně 

s odsazenou prací vodou čerpán do odkalu chladícího sytému. 
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Tabulka č. 7: Nároky na přídavnou chladící vodu 

Parametr Jednotka Hodnota 

Zbytková alkalita  mmol/l ˃0,5 

Celkové nerozpuštěné 

látky  

ppm ˃5 

 

Tabulka č. 8: Provozní data OU 18 

Médium Jednotka Data 

Surová voda  m3/h 375 

Filtrovaná voda m3/h 375 

Přídavná chladící voda m3/h 360 

 

Tabulka č. 9: Spotřeba energií v OU 18 

Medium Jednotka Data 

Elektrická energie 

(přibližná hodnota) 

kWh/rok 40000 

 

Tabulka č. 10: Tabulka spotřeby chemikálií v OU 18 

Chemikálie 
Spotřeba 

(kg/m3) 

výstup 

(m3/h) 

Hodinová 

spotřeba 

(kg/h) 

Roční 

spotřeba 

(kg/rok) 

Skladovací 

kapacita 

FeCl3 40% 0,035 375 13,125 68 906 16 m3 

Pol. 

coagulant 

100% 

0,001 375 0,375 1 968 
Container 

1 m3 

 

Spotřeba chemikálií byla kalkulována za předpokladu trvalého provozu s výkonem 

280 m3/h filtrované vody, tedy 5250 hodin za rok 

 



Václav Kostřáb: Projektová studie úpravy vody pro energetické zařízení v Balloki  

 
 

2013                                                                                                                                                                  30 
  

Obr. č. 7: Čerpadla prací vody a přídavné chladící vody 

 

 

4.1.3   OU 18 SLOŽENÍ ODPADŮ A CHEMIKÁLIÍ A NAKLÁDÁNÍ S NIMI 

Chemické složení odpadních vod je závislé na kvalitě přídavné vody a jejím 

zahuštění. Obvykle je zahušťovací faktor roven 4,0.   
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Tabulka č. 11: Chemické složení vod OU 18 

  Surová 

voda 

Filtrovaná 

voda 

Odkalení 

    Zahušťovací faktor 

    3 4 5 

Vápník ppm 28,00 28,00 84,00 112,00 140,00 

Hořčík ppm 9,11 9,11 27,33 36,44 45,55 

Sodík ppm 13,50 13,50 40,50 54,00 67,50 

Draslík ppm 2,90 2,90 8,70 11,60 14,50 

       

Sírany ppm 18, 20 18,20 54,60 72,80 91,00 

Chloridy ppm 14,00 28,20 84,60 112,80 141,00 

Dusičnany ppm 15,00 14,76 44,27 59,03 73,79 

Uhličitany ppm 61,00 30,00 90,00 120,00 150,00 

Vodivost mikroS/cm 252 260,00 756,00 1008,00 1260,00 

NL 

(celkové) 

ppm 161,71 144,67 360,80 481,07 601,34 

 

Tabulka č. 12: Přehled pomocných médií a manipulace s nimi v OU 18 

Médium  Jednotka Hodnota Manipulace s médii 

Prací voda m3/h 90 Bezpečné médium 

FeCl3 m3 

 

32 Žíravina – pouze kvalifikovaní operátoři 

Polyelektrolytický. 

koagulant 

m3 

 

0,4 Žíravina, středně kyselé médium - 

pouze kvalifikovaní operátoři  

 

 

4.2   OU 19 CHEMICKÁ ÚPRAVNA VODY A DÁVKOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ 

Hlavní funkcí tohoto provozního souboru je výroba demineralizované vody, 

úpravou na reverzní osmóze s doúpravou na směsných filtrech MIXBED. 
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Tabulka. č.13: Hlavní výkonový parametr OU 19 

Parametr Jednotka Hodnota Poznámka 

Demineralizovaná voda m3/h 2x22,5  

 

Technické parametry reverzní osmózy: 

Průtok filtrované vody:             30 m3/h 

Výtěžnost:      70% 

Průtok permeátu:                         22,5 m3/h (12°C) 

Permeát:      NL celkové 2,27 mg/l, pH cca 5,07  

Tlaková třída:         6 

Počet elementů     30 

Operační tlak:          1,4 MPa 

Dávkování H2SO4 (nastavenípH):   6,0 mg/l  

Dávkování antiscalantu:    3 mg/l kg 100%   

Spotřeba e. energie:     0,74 kWh/m3  

Napětí     3 x 400 V, 50 Hz 

 

4.2.1  OU 19 POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ  

Hlavní technologické zařízení OU 19 je umístěno v budově CHÚV (CO 10) na 

podlaží ± 0,000 m a skládá se z: 

 2 bloky reverzních osmóz s nezbytným příslušenstvím – nádrž permeátu, 

jednotka CIP, dávkovací stanice chemikálií, čerpadla, potrubí, armatury atd. 

 blok tří ionexových filtrů MIXBED (2+1) 

 neutralizační nádrže s dávkovacími čerpadly a příslušenstvím 

Na podlaží - 3,500 m jsou umístěna pomocná zařízení: 

 čerpadla filtrované vody (2+1), potrubní trasy a armatury 

 čerpadla demineralizované vody do kondenzátoru HVZ (1+1), potrubní 

trasy a armatury 
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 čerpadla demineralizované vody pro plynovou turbínu (2+1), potrubní trasy 

a armatury 

 potrubí 

 

Tabulka č. 14: Tlaky výrobního zařízení OU 19 

ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ 

TLAK 

NÁVRHOVÝ 

TLAK 

ZKUŠEBNÍ 

TLAK 

Nádrže (7GCF90BB005, 

7GCN10, 20 BB001) 

atmosférický 0,35 bar Testováno 

výrobcem 

 (0,5 bar) 

Neuralizační čepadla 7 

GCR40, 50 AP101) 

1 bar 5,5 bar Testováno 

výrobcem 

Čerpadlo 

demineralizované vody  

(7GCF60, 65 AP101) 

3 bar 25 bar Testováno 

výrobcem 

Čerpadlo 

demineralizované vody  

(7GCF40, 45, 50 AP101) 

3 bar 16 bar Testováno 

výrobcem 

Čerpadla filtrované vody 

(7GCF10, 20, 30 AP101) 

3 bar 16 bar Testováno 

výrobcem 

 

Dávkovací čerpadlo 

DMS  

6 bar 11 bar Testováno 

výrobcem 

 

Dávkovací čerpadlo 

DME  

0,5 bar 18 bar Testováno 

výrobcem 

 

Dávkovací čerpadla  160 bar 200 bar Testováno 
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DMH 288 

(3LDQ30,40 AP101) 

výrobcem 

 

Dávkovací čerpadlo 

DMH 200 

(3LDQ45,55 AP101) 

40 bar 100 bar Testováno 

výrobcem 

 

Potrubí 6 bar 10 bar 8,6 bar 

 

Zkušební tlak pro potrubí je min. 1,43 násobek provozního tlaku. 

V těsné blízkosti budovy CHÚV jsou umístěny dvě zásobní nádrže demivody  o 

objemu 2x500 m3, potrubí a armatury. 

 

4.2.2  OU 19 POPIS TECHNOLOGIE 

Demistanice se skládá ze dvou bloků reverzních osmóz s nominálním výkonem 2 

x 22,5 m3/h. Desalinace permeátu probíhá následně na směsných filtrech 

MIXBED. Tímto je zajištěna demineralizovaná voda v požadované kvalitě pro 

napájení parního kotle. 

 

Tabulka č.15: Provozní média v OU 19  

Médium Jednotky Data 

Filtrovaná voda m3/h 2x30 

Demineralizovaná voda m3/h 2x22,5 

 

Tabulka č.16: Hodnoty demineralizované voda 

 Jednotky Data 

Specifická vodivost     µS/cm méně než 0,2 

SiO2 Ppm méně než 0,02 
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Tabulka č. 17: Spotřeba energií OU 19 

Médium Jednotky Data 

Elektrická energie 

(přibližně) 

kWh/rok 250000 

 

 

4.2.3   REVERZNÍ OSMÓZY 

Filtrovaná voda je čerpána dvěmi (2+0) odstředivými čerpadly z jímky filtrované 

vody na dva svíčkové filtry (2+0), kde se odstraňují poslední zbytky 

suspendovaných látek před vstupem na dvě reverzní osmózy v zapojení 1+1. 

Jemné filtrační svíčkové filtry s porozitou 5 µm budou vyměněny při dosažení 

určité tlakové diference. 

Před vstupem na reverzní osmózu je pH filtrované vody upraveno (sníženo) 

dávkováním kyseliny sírové. Roztok antiscalantu je přidáván, aby se předešlo 

srážení a usazování těžko rozpustných solí k dosažení vysoké konverze vstupní 

vody. 

Jednotlivé dávkování je řízeno od průtoku vstupní vody, který je měřen na vstupu 

do každé reverzní osmózy. Pro zajištění vysoké přesnosti dávkování je použito 

dávkovacích čerpadel Grundfos typ DME. 

Výstup z jemných filtrů je napojen do sání vysokotlakých čerpadel, které dopravují 

vodu pod vysokým tlakem do každé z reverzně osmotických jednotek, kde se voda 

pod vysokým tlakem rozděluje průchodem přes reverzně osmotické moduly na 

dva proudy - PERMEÁT (deionisovaná voda) a koncentrát (zasolená odpadní 

voda). Jednotka reverzní osmózy je konstruována s vnitřní recirkulací vody tak, 

aby bylo dosaženo vysoké konverze. 

Pro regeneraci modulů reverzní osmózy slouží jednotka CIP (Cleaning In Place), 

společná pro obě linky. Regenerační okruh se skládá z rezervoáru pro přípravu a 

cirkulaci čistícího a dezinfekčního roztoku (CIP tank), dále z ručně ovládaných 

armatur a  odstředivých čerpadel Grundfos. Regenerační okruh slouží k základním 
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čistícím operacím stanice, skládajícím se ze dvou částí – čištění, dezinfekce a 

konzervace stanice během delší odstávky. 

Po uvedení jednotky do provozu je koncentrát pomocí regulačních armatur do 

odpadního potrubí. Počítačové řízení těchto armatur udržuje nastavenou konverzi. 

Permeát je čerpán pomocí zvyšovacích čerpadel do nádrže permeátu o obsahu 

10m3. 

V automatickém provozu – při automatickém odstavení jednotky – je zajištěný 

nízkotlaký proplach pomocí odstavení pracovních čerpadel a následně 

maximálním otevřením armatur obtoku koncentrátu. Tímto je zajištěno vypláchnutí 

koncentrovaných solí a organických látek z reverzně osmotických membrán. 

Podobný proplach se také provádí za provozu v automatickém režimu 

v nastavených časových intervalech a to jak při standardním provozu, tak při delší 

odstávce reverzní osmózy, pokud je vyšší hladina v nádrži upravené vody. 

V tomto případě hlavně kvůli prevenci vzniku mikrobiálního oživení. Reverzní 

osmóza je předmontovaná výrobcem, díky čemuž je instalace podstatně snazší. 

U permeátu je sledován průtok a vodivost, která musí být nižší než 10 µS.cm-1. 

Koncentrát z reverzní osmózy je sveden do potrubí odkalu chladící věže. 

 

4.2.3.1  ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE REVERZNÍ OSMÓZY 

Vzhledem ke složení vody a vzhledem k možnosti vzniku sedimentů na 

membránových elementech je doporučeno používat kombinované čištění 

(alkalické a kyselé). Pro čištění jsou doporučené roztoky ULTRASIL – výrobce 

Henkel a DIVOS, produkované firmou Diversey, které budou používány 

v koncentracích 0,5 – 1,0 %. Obvyklá frekvence čištění je v rozmezí jednoho až tří 

měsíců. 
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Obrázek č.8 : Instalace reverzních osmóz 

 

 

4.2.4   IONEXOVÉ FILTRY MIXBED 

Pro dosažení konečné kvality jsou instalovány tři filtry MIXBED o průměru 800 

mm, s náplní silně kyselého katexu a silně kyselého anexu a s interní regenerací 

náplně. Finální demineralizovaná voda, která má vodivost 0,25 µS.cm-1 a obsah 

SiO2 pod 20 ppb, je jímána ve dvou venkovních ocelových nádržích o objemu 2 x 

500 m3.  

Regenerace MIXBED filtrů je nastavena tak, aby současně probíhala regenerace 

jak kyselinou, tak louhem, tedy anexu i katexu. Regenerant je přiváděn ze 

zásobních nádrží chemikálií do směšovacích kusů, vsazených do potrubí ředící 

vody, kterou je naředěn na požadovanou koncentraci 4% NaOH a 6% H2SO4.  

Odpady z neutralizace jsou shromažďovány v neutralizačních nádržích NN1 a 

NN2 o objemu 2x5m3. Požadované pH 6,5 – 8,5 na výstupu z neutralizace je 

dosaženo automatickým dávkováním koncentrovaných chemikálií NaOH a H2SO4. 

Odpad z neutralizace je stejně jako koncentrát z reverzní osmózy čerpán do jímky 

prací vody a následně do potrubí odkalu CHV a do dešťové kanalizace. 
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4.2.5   DÁVKOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ DO PAROVODNÍHO OKRUHU 

Pro přípravu demineralizované vody vhodné pro doplňování kotlů je voda 

alkalizována roztokem aminu a odstranění rozpuštěného kyslíku – chemické 

odplynění je zajištěno dávkováním  hydrazinu. Obě chemikálie jsou dávkovány 

před termické odplynění v napájecí nádrži, tedy do potrubí kondenzátu na výtlaku 

hlavních kondenzátních čerpadel. 

V případě netěsnosti kondenzátoru anebo pro stav najíždění HVZ může být kotelní 

voda upravována dávkování roztoku fosforečnanu seodného (Na3PO4) přímo do 

bubnu kotle. 

Demivoda je do plynové turbíny dopravována třemi čerpadly (2+1) a do 

kondenzátoru dvěmi čerpadly (1+1). 

 

4.2.6  OU 19 - SLOŽENÍ ODPADŮ A CHEMIKÁLIÍ, SPOTŘEBA A NAKLÁDÁNÍ 

S NIMI 

Spotřeba chemikálií 

Spotřeba chemikálií na základě kontinuální produkce 280 m3/h filtrované vody, pro 

5250 hodin za rok. 

 

Tabulka č. 18:  Spotřeba chemikálií 

 Chemikálie 
Spotřeba 
(kg/m3) 

Výstup 
(m3/h) 

Spotřeba 
za hodinu 

(kg/hr) 

Spotřeba 
za rok 

(kg/year) 

Skladovací 
kapacita 

FeCl3 40% 0,035 375 13,125 68 906 16 m3 

Pol. 
koagulant 
100% 

0,001 375 0,375 1 968 Konteiner 1m3 

 

Na chemické úpravně vody - OU 19 jsou produkovány následující odpady: 

 koncentrát z RO 

 zneutralizovaný odpad z regenerace směsných filtrů 

 prací voda 
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Tabulka č. 19: Odpadní vody OU19 

 

Tabulka č. 20:  Toxické či nebezpečné látky používané v technologii OU 19  

Médium  Jednotka Množství Manipulace 

H2SO4 
m3 3,0 Žíravina – pouze kvalifikovaní operátoři 

Amin m3  0,1 Žíravina – pouze kvalifikovaní operátoři 

N3PO4 m3  1,0 Žíravina – pouze kvalifikovaní operátoři 

Hydrazin m3  0,2 Žíravina – pouze kvalifikovaní operátoři 

 

Látky HCl, Amin, N3PO4 a hydrazin jsou standardně skladovány v nádržích. 

Provozní operátor musí být při nakládání a manipulacemi s těmito látkami opatrný 

a vždy používat předepsané osobní ochranné pomůcky.  

 

4.3.  BAREVNÉ ZNAČENÍ 

Barevné značení použité pro označování potrubí, armatur, čerpadel a 

technologického příslušenství v CHÚV - OU 18 a OU 19 je navrženo v souladu se 

standardy pro barevné značení v zemi montáže. Specifikace použitých barevných 

odstínů je uvedena v příloze č. 1. Pro specifikace je použito barevných kódů RAL. 

 

5. VYHODNOCENÍ A DISKUZE NÁVRHŮ 

Tato práce má za úkol vyhodnotit a porovnat trendy v úpravě vody pro potřeby 

parní elektrárny, respektive výroby přídavné napájecí vody a zhodnotit,  zda 

použitá technologie pro energetické zařízení v Balloki byla zvolena s ohledem na 

všechny požadavky technologie výroby elektrické energie.  

Médium m3 Obsah 
solí 

[kg/m3] 

m3/h 
 

Soli 
[kg/m3] 

Poznámka 

Koncentrát z RO - 1,0 15 15 trvale 

Odpad 
z regenerace 

5,0 20 0,05 1,0 Regenerace 
1x za 4 dny 

Odpad praní 35 0,285 4,375 1,24 3 filtry denně 
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 Technologie předúpravy vody tzv. in-line filtrací je vzhledem ke kvalitě vstupní 

surové vody (podzemní voda z vrtů) velmi vhodná jak ekonomicky, tak 

technologicky. V případě surové vody o tomto složení by bylo zbytečné a 

neekonomické používat poměrně provozně i dodavatelsky náročné čiření.  

 Co se týče výroby demi vody na reverzních osmózách -  první stupeň 

demineralizace, je toto také zvoleno s ohledem na ekonomii provozu a 

minimalizaci produkce odpadů z neutralizace ionexových filtrů.  

 Poslední stupeň demineralizace - vřazení MIXBED filtrů, přestože na CHÚV 

nebyla technologie úpravy kondenzátu, není zde zvoleno jako optimální řešení, 

vzhledem k nutnosti regenerace kyselinou sírovou a hydroxidem sodným a 

následné neutralizace, opět kyselinou a louhem a produkce odpadních vod 

z neutralizace (min. 450m3/rok) s vysokým obsahem solí, nehledě na budování 

poměrně komplikovaného chemického hospodářství a to jak z hlediska 

bezpečnosti, obsluhy, tak i z hlediska technické náročnosti. Zde mohla být 

použita relativně nová technologie elektrodeionizace, která je méně náročná na 

jak na obsluhu, tak i na téměř nulové množství produkovaných odpadů a to 

zejména s ohledem na to, že v elektrárně Balloki není čistírna průmyslových 

odpadních vod a vše je společně s ostatními odpadními vodami vypouštěno do 

povrchových vod.  

 V elektrárně Balloki je řešen transport surové vody z čerpací stanice na CHÚV 

pouze jednou potrubní trasou a stejně tak je řešena doprava vyprodukované 

vody (demineralizovaná voda a přídavná chladící voda) z CHÚV do technologií 

elektrárny. Zde je třeba počítat s tím, že při jakékoli netěsnosti na těchto 

potrubních trasách musí být elektrárna okamžitě nebo ve velmi krátkém čase 

odstavena z provozu. Z důvodu neschopnosti pokrýt ztráty v technologických 

okruzích vody. Proto by bylo lepší použít hlavní trasy zdvojené, tedy se 100% 

zálohou. 

 Dalším poznatkem k tomuto projektu, je nedostatečně zvolená - 

poddimenzovaná kapacita výroby přídavné vody (demi). Jedná se o to, že 

většina zadání a zpracovávaných projektů ve všech stupních je navrhována na 

pokrytí potřeby hlavního výrobního zařízení za normálního provozu. Je potřeba 

si uvědomit, že výstavba energetického zařízení má několik etap a jednou 
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z nich jsou pomontážní čistící operace, dále profuky, proplachy a první najetí. 

Nedílnou součástí provozu energetického zařízení je najíždění ze studeného 

stavu. V těchto vyjmenovaných případech jsou nároky na potřebu demivody 

násobně vyšší než je potřeba za normálního provozu. Situace zvýšené potřeby 

vyrobené demivody na provozovaných energetických zařízení u nás jsou zcela 

běžné a nastávají několikrát za rok. Proto je nutno vždy projektovat úpravu 

vody na vyšší než výkon než je maximální potřeba HVZ při normálním provozu 

a to minimálně na jeden a půl násobek objemu výroby.  

 

6. ZÁVĚR 

V porovnání se současnými trendy v úpravě vody pro energetiku, lze říci, že 

projekt Balloki byl navržen dostatečně s ohledem na výrobu přídavné chladící 

vody, avšak ve vztahu k výrobě demineralizované vody mohla být zvolena 

technologie s nízkou produkcí odpadních vod a s vysokou efektivitou co se týče 

kvality, tedy elektrodeionizace místo zvolené iontové výměny ve směsných filtrech 

MIXBED. 

Dále z vyhodnocení návrhů, uvedených v předchozí kapitole vyplývá, že je 

nezbytná účast odborníků z řad technologů, procesních inženýrů a dalších 

zkušených techniků, kteří by měli být schopni vysvětlit a podložit technické řešení 

projektu, již při přípravě projektů a při prvních jednáních s investorem. 

 

Diplomová práce prezentuje znalosti nabyté v rámci projektu Institut čistých 

technologií těžby a užití energetických surovin, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0082 

podporovaného  Operačním programem Výzkum a vývoj pro Inovace, 

financovaného ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 
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Příloha č.1: BAREVNÉ ZNAČENÍ (COLOR CODE) [7] 

Název zařízení Barevný odstín            RAL označení 

 

 

Filtry – pískové, MIXBED Zelenožlutá RAL 6018 

 

Čerpadla – surová voda, odpadní voda,  

               chemicky ošetřená voda   Zelenožlutá RAL 6018 

 

Čerpadla agresivních vod Fialová signální RAL 4008 

 

Čerpadla demi vody  Béžová RAL 1001 

 

Čerpadla chemicky ošetřené vody    Zelenožlutá RAL 6018 

 

Rozpouštěcí nádrže chemikálií  Fialová signální RAL 4008 

 

Dávkovací čerpadla    Fialová signální RAL 4008   

 

Kalolis Listová zelená      RAL 6002              

 

Kalová čerpadla Listová zelená      RAL 6002              

 

Kompresory, dmychadla Světle modrá RAL 5012 

 

Vzdušníky Světle modrá RAL 5012 

 

Pohony čerpadel   Okenní šedá RAL 7040 

 

     Zubová zdvihadla       Žlutá hořčičná  RAL 1021 

 

Jeřáb – jednokeljnicový                         Černá RAL 9005 



 

 
 

  

Potrubí 

a) Chemické potrubí  

     Alkalická média                                Fialová signální            RAL 4008 

Kyselá média            Signální oranžová    RAL2010 

 

b) Voda 

    Demivoda  Pastelově zelená RAL 6019 

 

    Surová a filtrovaná voda  Zelenožlutá RAL 6018     

 

    Odpadní voda z praní filtrů,  

    Ostatní neagresivní odpadní vody    Zelená           RAL 6025 

 

c) Tlakový vzduch    Světle modrá RAL 5012 

 

     Armatury   

     Těla armatur, pohony  Světle šedá   RAL 7035 

 

     Ocelové konstrukce  

     - technologické     Signální modrá  RAL 5005 

 

     Potrubní závěsy a podpěry                 Signální modrá              RAL 5005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

Příloha č. 2: Situace – řešení objektu CHÚV ± 0,000m [7] 

 Legenda: 

1 Zásobní nádrže demivody 6 Zahušťovací nádrž 

2 Písková filtrace 7 Zásobníky NaOH a H2SO4 

3 Reverzní osmózy 8 Nádrž permeátu 

4 MIXBED filtry 9 Zásobníky FeCl3 

5 Neutralizace 10 Výroba pitné vody 
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Příloha č. 3: Situace stavba [7] 

 

Legenda: 

CO02 

CO19 

CO33 

 . 

 . 

  

CO10 

CO23 

CO34 

CO11 

CO38 

CO 16 

CO07 

CO36 

Plynová turbína 

Retenční nádrž 

CHÚV 

OU18 

OU19 

OU22 

Zázemí CHÚV 

Modlitebna 

Šatny, kantýna 

Sklad LTO 

Vykládka mazutu 

Mazutové 

hospodářství 

Zásobník surové 

vody 

Čerpací stanice 

surové vody 

 

 


