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Anotácia:
Zariadenie na prípravu ohriatej pitnej vody teplom získaným z odpadovej vody obsahuje akumulačnú nádobu (1)
odpadovej vody, potrubný výmenník (2) tepla, tepelné čerpadlo (3), cirkulačné čerpadlá (10, 11), regulačný člen (6),
snímač teploty (7) odpadovej vody a aspoň jeden akumulačný zásobník (5) pitnej vody.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka zariadenia na prípravu ohriatej pitnej vody, pričom teplo na výrobu ohriatej
pitnej vody sa získava z odpadovej vody.
5

Doterajší stav techniky
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Známe spôsoby prípravy ohriatej pitnej vody sú ohrevom studenej vody pomocou kotlov na spaľovanie
rôznych palív, v ktorých sa odovzdáva teplo získané spaľovaním do ohrievanej vody buď priamo, alebo pomocou rôznych výmenníkov tepla. Ohriata voda sa po jej využití štandardne vypúšťa bez ďalšieho využitia
do kanalizácie.
V praxi sa využíva aj rekuperácia tepla z odpadových vôd pomocou rôznych druhov výmenníkov tepla,
ktorými sa prenáša teplo z odpadových vôd do studenej vody. Studená voda sa takýmto spôsobom ohrieva n a
teplotu, limitne sa blížiacu teplote odpadovej vody. Účinnosť týchto zariadení je nízka a nie je možné ohriať
vodu na výslednú požadovanú teplotu, ak je vyššia ako teplota odpadovej vody.
Podstata technického riešenia
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Cieľom technického riešenia je ohriať pitnú vodu teplom odobraným z odpadovej vody na teplotu, ktorá
je vyššia ako teplota odpadovej vody. Originalita riešenia je v spôsobe získania a využitia tepla získaného
z odpadovej vody. Princíp navrhnutého riešenia je nasled ujúci:
Rozvod odpadovej vody je potrubím pripojený k akumulačnej nádrži, v ktorej sa odpadová voda zachytáva na čas potrebný na odovzdanie tepla. Súčasťou akumulačnej nádrže je potrubný výmenník tepla, pomocou
ktorého sa teplo z odpadovej vody odovzdáva do pracovnej látky tepelného čerpadla, ktoré je využité na prečerpanie získaného tepla z odpadovej vody na vyššiu teplotnú úroveň, využiteľnú na ohrev pitnej vody. Výmenník tepla v akumulačnej nádrži odpadovej vody teda slúži ako primárny okruh výparníka tepelného čerpadla. V tepelnom čerpadle sa teplo získané z odpadovej vody odovzdáva vo vyššej teplotnej úrovni z kondenzátora tepelného čerpadla buď priamo do ohrievanej pitnej vody, alebo nepriamo cez vložený okruh vykurovacej vody pomocou sekundárneho výmenníka tepla, čo má význam z dôvodu bezpečnosti a ochrany
zdravia, aby sa vylúčilo pri porušení kondenzátora v tepelnom čerpadle znečistenie pitnej vody pracovnou
látkou tepelného čerpadla. Odpadová voda sa po vychladení odvádza potrubím do kanalizačného rozvodu,
pričom úroveň jej dochladenia sa reguluje rýchlosťou jej odtoku z nádoby, nastavovaným pomocou regulačného člena, ktorým môže byť ventil s pohonom alebo čerpadlo. Činnosť re gulačného člena, teda otváranie
a zatváranie ventilu alebo zapnutie, vypnutie a regulácia otáčok čerpadla , je riadená regulátorom na základe
požiadavky dosiahnutia teploty vychladenia odpadovej vody snímanej teplotným snímačom vnútri kalovej
akumulačnej nádoby.
Vďaka prečerpávaniu tepla na inú teplotnú úroveň tepelným čerpadlom je možné dochladiť odpadovú
vodu na teplotu nižšiu, ako je teplota studenej pitnej vody a naopak, teplom získaným z odpadovej vody
ohriať pitnú vodu na teplotu, ktorá je vyššia ako teplota odpadovej vody. Množstvo tepla obsiahnuté v odpadovej vode odchádzajúcej z miesta spotreby je úmerné množstvu tepla dodaného do toho istého miesta spotreby v ohriatej pitnej vode. Zariadením je teda možné zachytiť viac tepla , ako je potrebné na ohrev pitnej
vody v danom mieste spotreby, čím je daný predpoklad využiteľnosti zariadenia.

45

Prehľad obrázkov na výkresoch
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Technické riešenie je schematicky znázornené na výkrese, kde obr. 1 znázorňuje zariadenie na prípravu
ohriatej pitnej vody, teplom získaným z odpadovej vody, obr. 2 znázorňuje zariadenie na ohrev pitnej vody
s výmenníkom tepla umiestneným medzi tepelným čerpadlom a akumulačným zásobníkom pitnej vody, obr.
3 znázorňuje príklad uskutočnenia inštaláciou zariadenia v objekte. Šípky vo výkresoch naznačujú smer prúdenia médií v potrubných rozvodoch.
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Príklady uskutočnenia
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Príklad 1
Zariadenie na prípravu ohriatej pitnej vody teplom získaným z odpadovej vody podľa obrázka 1 je tvorené akumulačnou nádobou 1 odpadovej vody, potrubným výmenníkom 2 tepla, tepelným čerpadlom 3, cirku-
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lačnými čerpadlami 10 a 11, regulačným členom 6, snímačom teploty 7 odpadovej vody a sústavu minimálne
jedného akumulačného zásobníka 5 pitnej vody.
Rozvod odpadovej vody, z ktorej sa chce získať teplo, je potrubím pripojený k akumulačnej nádobe 1 odpadovej vody, v ktorej sa odpadová voda zachytáva na čas potrebný na odovzdanie tepla. Súčasťou akumulačnej nádoby 1 odpadovej vody je potrubný výmenník 2 tepla, pomocou ktorého sa teplo z odpadovej vody
odovzdáva do pracovnej látky tepelného čerpadla 3, ktoré je využité na prečerpanie získaného tepla z odpadovej vody na vyššiu teplotnú úroveň, využiteľnú na ohrev pitnej vody. Výmenník 2 tepla v akumulačnej nádobe 1 odpadovej vody teda slúži ako primárny okruh výparníka tepelného čerpadla 3. V tepelnom čerpadle
3 sa teplo získané z odpadovej vody odovzdáva vo vyššej teplotnej úrovni z kondenzá tora tepelného čerpadla
3 do ohrievanej pitnej vody. Odpadová voda sa po vychladení odvádza potrubím do kanalizačného rozvodu,
pričom úroveň jej dochladenia sa reguluje rýchlosťou jej odtoku z akumulačnej nádoby 1 odpadovej vody,
nastavovaným pomocou regulačného člena 6, ktorým môže byť ventil s pohonom alebo čerpadlo. Činnosť
regulačného člena 6, teda otváranie a zatváranie ventilu alebo zapnutie, vypnutie a regulácia otáčok čerpadla ,
je riadená regulátorom na základe požiadavky dosiahnutia požadovanej tep loty vychladenia odpadovej vody
snímanej teplotným snímačom 7 vnútri akumulačnej nádoby 1 odpadovej vody. Čerpadlo 10 zabezpečuje
cirkuláciu pracovnej látky medzi výmenníkom 2 tepla a primárnym okruhom tepelného čerpadla 3. Čerpadlo
11 zabezpečuje cirkuláciu ohrievanej vody medzi akumulačným zásobníkom 5 pitnej vody a tepelným čerpadlom 3, ktoré sú prepojené potrubím tak, že zo spodnej časti akumulačného zásobníka 5 je privádzaná voda
určená na ohrev do tepelného čerpadla 3, z ktorého je potrubím privádzaná ohriata pitná voda do hornej časti
akumulačného zásobníka 5 pitnej vody. Do akumulačného zásobníka 5 pitnej vody musí byť v jeho spodnej
časti zrealizovaný prívod studenej pitnej vody určenej na ohrev a z jeho hornej časti sa zrealizuje potrubný
rozvod určený na odber ohriatej pitnej vody.
Príklad 2
Technické riešenie podľa obrázka 3 predpokladá inštaláciu zariadenia na prípravu ohriatej pitnej vody
teplom získaným z odpadovej vody do objektu 15, v ktorom sa pripravuje ohriata pitná voda akýmkoľvek
známym ohrievačom 13, kde sa z rozvodnej sústavy P pitnej vody privádza potrubným prepojením z miesta
A do ohrievača 13 studená pitná voda a ohriata pitná voda sa potrubným rozvodom teplej vody T privádza
k miestam jej spotreby, kde sa cez výtokové batérie B dostáva cez vane a umývadlá U do kanalizačnej
potrubnej sústavy K, ktorou je odpadová voda odvádzaná von z objektu. Zariadenie na prípravu ohriatej pitnej vody teplom získaným z odpadovej vody podrobne opísané v príklade 1 sa vloží do kanalizačnej potrubnej sústavy K pred jej vyústenie z objektu tak, že v bode C sa preruší pôvodný kanalizačný rozvod, zriadi sa
prívod do akumulačnej nádoby 1 odpadovej vody a v bode D sa zriadi prívod vychladenej odpadovej vody
do pôvodnej kanalizačnej potrubnej sústavy K, ktorou sa vychladená odpadová voda odvedie von z objektu.
Do akumulačného zásobníka 5 pitnej vody sa zriadi v jeho spodnej časti prívod studenej pitnej vody potrubným prepojením medzi rozvodnou sústavou P pitnej vody v mieste B a akumulačným zásobníkom 5.
Z vrchnej časti akumulačného zásobníka 5 sa zriadi potrubné prepojenie k jestvujúcemu objektovému
potrubnému rozvodu teplej vody T, pomocou ktorého bude objekt zásobovaný teplou vodou, ktorá bola
ohriata odpadovým teplom z kanalizácie. Miesto zaústenia rozvodu ohriatej vody navrhnutým zariadením do
jestvujúceho rozvodu teplej vody T môže byť vybavené prepínacím ventilom 16, pomocou ktorého sa určí, z
ktorého zdroja sa bude ohriata voda odoberať.
Priemyselná využiteľnosť
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Zapojenie podľa technického riešenia je možné využiť ako alternatívne riešenie prípravy ohriatej pitnej
vody výrazne efektívnejšie ako štandardnými spôsobmi. Zariadenie umožní efektívnejšiu prevádzku objektov
z pohľadu tepelnej bilancie a výrazne zníži energetickú náročnosť ohrevu pitnej vod y.
Technické riešenie je využiteľné na zabezpečenie výroby ohriatej pitnej vody v objektoch alebo skupinách objektov s prispôsobenou distribučnou sústavou ohriatej pitnej vody a kanalizačnou sústavou.
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1. Zariadenie na prípravu ohriatej pitnej vody teplom získaným z odpadovej vody obsahujúce akumulačnú nádobu (1) odpadovej vody, potrubný výmenník (2) tepla, tepelné čerpadlo (3), cirkulačné čerpadlá (10,
11), regulačný člen (6), snímač teploty (7) odpadovej vody a sústavu minimáln e jedného a viac akumulačných zásobníkov (5) pitnej vody, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že výmenník (2) tepla, tvorený potrubím vnútri akumulačnej nádoby (1) odpadovej vody, je súčasťou primárneho okruhu tepelného čerpadla (3)
a sekundárny okruh tepelného čerpadla (3) je potrubím, vybaveným cirkulačným čerpadlom (11), prepojený
so spodnou a hornou časťou akumulačného zásobníka (5) pitnej vody, do ktorého v spodnej časti ústi potru b ný prívod studenej pitnej vody a v hornej časti z neho vystupuje potrubný rozvod ohriat ej pitnej vody, pričo m
cirkuláciu pracovnej látky v primárnom okruhu zabezpečí čerpadlo (10) a odtok odpadovej vody z akumulačnej nádoby (1) odpadovej vody je ovládaný regulačným členom (6), ktorým môže byť ventil s pohonom
alebo čerpadlo, pričom regulačný člen (6) je ovládaný na základe impulzov zo snímača teploty (7) odpadovej
vody.
2. Zariadenie na prípravu ohriatej pitnej vody podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že
do sekundárneho rozvodu medzi tepelné čerpadlo (3) a zásobník (5) pitnej vody je vložený výmenník tepla
(4) a cirkulačné čerpadlo (12), pomocou ktorých je medzi primárnym okruhom tepelného čerpadla a sekundárnym okruhom ohrievanej pitnej vody vložený, tlakovo oddelený vykurovací okruh.
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