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Důvody změny technologie

• bezpečnost provozu

• čistota a čerstvost vyráběného produktu

• zachování výše provozních nákladů

• investice srovnatelná s alternativou modernizace původního řešení

2015

červenec



Výroba NaClO elektrolýzou solanky – Chlorinsitu III

 zařízení dodané firmou ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.



Technické řešení Chlorinsitu III



Kvalita produktu vyráběného in-situ

Volný chlor NaClO3 ClO2
- BrO3

- BrO3
-

[g.l-1] [% akt. chloru] [mg.g-1] [mg.kg-1] [mg.g-1]

Limit dle vyhl. MZ č. 

409/2005 Sb.
5,4 30

Produkt Chlorinsitu III 22,3 8,7 cca 0 10,7 0,49

Komerční produkt A 142 2,9 2,8 27 0,19

Komerční produkt B 147 1,15 2,9 24 0,17

• s použitím chlornanu sodného na dezinfekci pitných vod souvisí především problematika tvorby 
vedlejších produktů (chlorečnany, chloristany, chloritany a bromičnany) 

• vznik rozkladných procesů chlornanu závisí na faktorech jako je:
 hodnota pH
 teplota
 iontová síla roztoku
 přítomnost přechodných kovů
 doba a podmínky skladování

• vlastní vyráběný produkt vykazuje vyhovující parametry a přednosti při porovnání s jinými 
komerčními produkty podobného typu:
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Kvalita produktu

 obsah volného chloru v produktu deklarovaný výrobcem zařízení 20 – 25 g/l
 od počátku roku 2016 do srpna roku 2017 průměrný obsah chloru v produktu 22,3 g/l
 vliv na kvalitu má teplota výroby a skladování, stáří produktu, kvalita vstupní soli, rychlost spotřeby produktu a režim 

provozu

 od března 2016 synchronizace a od prosince 2016 snížení možného minimálního výkonu ze 40 na 20 % - zajištění 
kontinuálního provozního režimu



Provozní poznatky

A. SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ PRODUKTU A NASTAVENÍ VÝROBNÍCH PODMÍNEK

- teplota výroby, teplota skladování, stáří produktu

A. KVALITA VSTUPNÍ SOLI

B. ZAJIŠTĚNÍ KONTINUÁLNÍHO PROVOZU ZAŘÍZENÍ

– správná dimenze, synchronizace provozu, úprava minimálního možného výkonu zařízení
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 průměrná koncentrace volného chloru v produktu ve sledovaném období činila vyhovujících 22,3 g/l

 jedinou významnou nežádoucí složkou v produktu byl NaClO3, jehož průměrný obsah ve sledovaném
období v parametru jeho zastoupení z celkového chloru činil 8,7 %; v žádném případě nedošlo k
překročení toxikologicky významného limitu v pitné vodě daného WHO




