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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá studiem vlastností elektrolyticky připravených roztoků NaCl a jejich 
využitím k desinfekci vody. Dále posouzením možnosti koroze kovů určené pro rozvod vody 
způsobené aktivním chlórem. 

Byly použity roztoky o koncentraci 0,25 mol/l, 0,1 mol/l a 0,05 mol/l NaCl. Při 
elektrolýze bylo vloženo stejnosměrné napětí  6 V a 12 V. Během elektrolýzy bylo měřeno 
pH, vodivost. Po ukončení byl měřen obsah aktivního chlóru a chloridů na čase. Při 
elektrolýze byla použita diafragma. 

 
Elektrolýza, aktivní chlór, chloridy, NaCl, vodivost, pH, koroze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT: 

This work concentrates on the study of properties of NaCl solutions, prepared by 
electrolysis and their using for disinfection of water. Then it is focused on reporting on 
possibality for corrosin of metals, whice are used in water distribution.  

For study was used 0,25 mol/l, 0,1 mol/l, 0,05 mol/l NaCl solutions and input  
direct-current voltage for electrolysis was 6V a 12 V. During the electrolysis  pH and 
conducitivity were measured. After the end of electrolysis free active chlorine and chlorides 
were determined on the time. 

For electrolysis was used diaphragm. 
 
Electrolysis, free active chlorine, chlorides, NaCl, conductivity, pH, corrosion.

 - 3 -  



BRÁZDA, L. Studium vlastností elektrolyticky upravených roztoků NaCl. 
Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2007. 31s. Vedoucí diplomové 
práce Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a že všechny použité 
literární zdroje jsem správně a úplně citoval. Bakalářská práce je z hlediska obsahu majetkem 
Fakulty chemické VUT v Brně a může být využita ke komerčním účelům jen se souhlasem 
vedoucího bakalářské práce a děkana FCH VUT. 

 
 
 
 

................................ 
  podpis diplomanta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování: Chtěl bych  poděkovat, Doc. Ing. Ivanu Maškovi, CSc.  za konzultace, 

kompletování a kontrolu této práce; laborantce, paní Haně Štefaníkové  za zajištění 
materiální pomoci a dále recenzentovi Jiřímu Konečnému. 

 - 4 -  



 OBSAH 

1 ÚVOD..............................................................................................................................................- 7 - 

2 TEORETICKÁ ČÁST...................................................................................................................- 8 - 

2.1 CHLÓR ......................................................................................................................................... - 8 - 
2.1.1 Historie chlóru...................................................................................................................- 8 - 
2.1.2 Výskyt.................................................................................................................................- 8 - 
2.1.3 Laboratorní příprava.........................................................................................................- 8 - 
2.1.4 Průmyslová výroba ............................................................................................................- 8 - 
2.1.5 Fyzikální  a toxické vlastnosti ............................................................................................- 9 - 
2.1.6 Chemické vlastnosti ...........................................................................................................- 9 - 
2.1.7 Užití .................................................................................................................................- 10 - 
2.1.8 Normy koncentrace chlóru v pitné vodě ..........................................................................- 10 - 

2.2 CHLORIDY (CL-)......................................................................................................................... - 10 - 
2.2.1 Příprava...........................................................................................................................- 10 - 
2.2.2 Rozdělení podle způsobu vazby........................................................................................- 10 - 
2.2.3 Rozdělení podle rozpustnosti ve vodě ..............................................................................- 11 - 

2.3 CHLORNANY (CLO-) .................................................................................................................. - 11 - 
2.3.1 Chlornan sodný NaOCl ...................................................................................................- 11 - 
2.3.2 Kyselina chlorná HClO ...................................................................................................- 12 - 

2.4 VYUŽITÍ CHLÓRU K DESINFEKCI VODY....................................................................................... - 12 - 
2.4.1 Působení chlóru při desinfekci ........................................................................................- 12 - 
2.4.2 Množství chlóru potřebného k desinfekci.........................................................................- 13 - 
2.4.3 Faktory ovlivňující účinnost chlorovou desinfekci ..........................................................- 13 - 

2.5 VOLNÝ A VÁZANÝ AKTIVNÍ CHLOR ............................................................................................ - 13 - 
2.6 DESINFEKČNÍ  VLASTNOSTI HCLO............................................................................................. - 13 - 
2.7 VÝSKYT KYSELINY CHLORNÉ A CHLORNANOVÉHO ANIONU VE VODĚ V ZÁVISLOSTI NA PH....... - 14 - 
2.8 PŘÍPRAVA CHLORNANOVÝCH ROZTOKŮ..................................................................................... - 16 - 
2.9 ELEKTROCHLORACE .................................................................................................................. - 17 - 

2.9.1 Membránová elektrochlorace ..........................................................................................- 17 - 
2.9.2 Potrubní elektrochlorace .................................................................................................- 17 - 
2.9.3 Reakce na anodě a katodě při elektrolýze NaCl ..............................................................- 17 - 
2.9.4 ESW (elektrolyzed strong acid water)..............................................................................- 19 - 
2.9.5 EWW (elektrolyzér weak acid water)...............................................................................- 20 - 

2.10 VÝHODY A NEVÝHODY ELEKTROCHLORACE ......................................................................... - 20 - 
2.11 KOROZE ................................................................................................................................ - 20 - 

2.11.1 Formy koroze...................................................................................................................- 20 - 
2.12 VLIV KOROZE CHLÓRU NA KOVY URČENÉ PRO ROZVOD VODY .............................................. - 21 - 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST.......................................................................................................- 23 - 

3.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE ................................................................................................................ - 23 - 
3.2 POUŽITÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ ................................................................................................. - 23 - 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE...........................................................................................................- 24 - 

4.1 SLEDOVÁNÍ PH A VODIVOSTI BĚHEM ELEKTROCHLORACE ......................................................... - 24 - 

 - 5 -  



4.2 SLEDOVÁNÍ STÁLOSTI AKTIVNÍHO CHLÓRU A OBSAHU CHLORIDU PO ELEKTROCHLORACI ......... - 26 - 

5 ZÁVĚR .........................................................................................................................................- 29 - 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ................................................................- 30 - 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ............................................................................................- 31 - 

 - 6 -  



1 ÚVOD 
Tato práce se zabývá studiem vlastností elektrolyticky upravených roztoků NaCl. Při 

elektrolýze roztoku NaCl vznikají chlornanové ionty, které jsou známé svou dezinfekční 
účinností pro mnohé bakterie, viry a plísně při dostatečné koncentraci. Problémem je však u 
těchto chlornanových roztoků jejich stálost a možná koroze na konstrukční materiál určený 
pro rozvod pitné vody. A však výhodou je snadná příprava těchto roztoků, spočívající ve 
výhodě využívat levnou kuchyňskou sůl místo toxicky nebezpečného chlóru a dále výhodou 
je použití  zdroje, jenž využívá nízkých napětí při elektrolýze. 

Jednou z metod, která je u nás diskutována a je převážně importována z Austrálie je   
technologie dezinfekce vody pomoci kyseliny chlorné vyrobené elektrolytickým rozkladem 
solného roztoku NaCl (kuchyňské soli). Převážné využití této metody desinfekce vody 
v České republice  je v oblastech soukromých bazénů. V zahraničí se zabývají přípravou 
roztoku chlornanu sodného elektrolyticky a jeho využití v potravinářských oblastech 
například pro desinfekci zeleniny a ovoce.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Chlór  
V přírodě je obsažen převážně v minerálech, které se vytvořily odpařením mořské vody. 

Je to především halit (NaCl). Menší technický význam má karnalit KCl·MgCl2·6H2O a sylvín 
KCl. Významným zdrojem chloridu je mořská voda. Elementární chlór se v přírodě 
nevyskytuje pro svou značnou reaktivitu. Jedinou výjimku tvoří sopečné plyny, v nichž se 
vyskytuje v malém množství.  

2.1.1 Historie chlóru 
V roce 1779 připravil švédský lékárník C.W. Scheele chlór reakcí kyseliny 

chlorovodíkové s oxidem manganičitým. Název chlóru, který v roce 1811 navrhl H. Davy, 
vychází z charakteristické barvy tohoto tohoto plynu (řecké chloros znamená nažloutlý nebo 
světle zelený). Bělící účinky chlóru popsal Scheele v roce 1774 a o jejich technické využití se 
zasloužil v roce 1785 Berthollet. 

2.1.2 Výskyt 
• chlór je v pořadí výskytu prvků v zemské kůře na dvacátém místě 
• vyskytuje se pouze ve sloučeninách 
• největší zásoby chloridů jsou v mořské vodě 
• menší množství chloridů je ve vodách některých vnitrozemských moří a slaných 

jezer 
• sylvín - KCl 
• halit - NaCl 
• karnalit - KCl·MgCl2·6H2O 
• kainit - KCl·MgSO3·3H2O 
• v žaludeční šťávě je asi 0,5% HCl (aktivuje pepsin)  

2.1.3 Laboratorní příprava  
Oxidací kyseliny chlorovodíkové (Např. oxidem manganičitým, manganistanem 

draselným, dichromanen didraselným): 

(2-1) OHMnClClHClMnO 2222 24 ++→+  

(2-2) OHMnClKClClKMnOHCl 2224 8225216 +++→+  

(2-3) OHKClCrClClHClOCrK 232722 722314 +++→+  

2.1.4 Průmyslová výroba 
Elektrolytická oxidace chloridových iontů. 

• Elektrolýza taveniny NaCl. 

(2-4) A: Cl-  → Cl + e- 
 2 Cl → Cl2 

(2-5) K: Na+ + e- → Na 
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• Elektrolýza roztoku NaCl (s diafragmou). 

(2-6) A: Cl- → Cl + e- 
 2 Cl → Cl2 

(2-7) K: Na+ + e- → Na 
 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH (aq) + H2

• Vedlejší produkt při výrobě hydroxidu sodného amalgámovým způsobem. 

(2-8) A: Cl- → Cl + e- 
 2 Cl → Cl2 

(2-9) K: Na+ + e- → Na 
 Na + xHg →  NaHgx 
 2 NaHgx + 2 H2O →  2NaOH(aq) + H2 + 2 xHg 

Při této výrobě protéká roztok chloridu sodného (NaCl) v elektrolyzéru s grafitovými 
elektrodami po vrstvě rtuti (Hg), vzniká plynný chlór (Cl2) a amalgám sodíku (NaHgx), který 
se následně rozkládá vodou [6]. 

2.1.5 Fyzikální  a toxické vlastnosti 
• Žlutozelený plyn charakteristického zápachu;  
• ve vyšších koncentracích toxický (malé množství dráždí ke kašli a může způsobit 

nebezpečné záněty dýchacích orgánů); při delším vdechování může dojít ke smrti; 
• oxidačně-chlorační vlastností chlóru se využívají k desinfekci vody; 
• biatomická molekula; 
• dvaapůlkrát těžší než vzduch; 
• lze jej snadno zkapalnit snížením teploty na -34 °C, nebo jen stlačením.  

2.1.6 Chemické vlastnosti  
• Velmi reaktivní; 
• reaguje se všemi prvky kromě kyslíku, dusíku, vzácných plynů a platinových 

kovů; 
• oxidační vlastnosti; 
• z bromidů vytěsňuje brom a z jodidů jod; 
• ve vodě rozpustný na tzv. chlorovou vodu (chlorová voda má oxidační 

vlastnosti)(2-15); 
• na světle pokračuje rozklad kyseliny chlorné na kyselinu chlorovodíkovou a 

kyslík: 

(2-10) HClO→HCl + O; 

• směs stejných objemů chlóru a vodíku při náhlém intenzivním osvětlení 
vybuchuje a nazývá se chlorový třaskavý plyn (ve tmě dochází k velmi pomalému 
slučování). 
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2.1.7 Užití 
• Výroba chlorovaných organických sloučenin (alkylchloridy, vinylchlorid); 
• bělení papíru, textilu a celulózy ; 
• dezinfekce pitné a užitkové vody (v plaveckých bazénech a odpadních stokách);  
• výroba anorganických sloučenin: HCl, HClO, NaClO3 atd. 

2.1.8 Normy koncentrace chlóru v pitné vodě 

2.1.8.1 EU 
Evropský průvodce pro pitnou vodu (98/83/EC) neobsahuje instrukce pro maximální  

množství chlóru ve vodě. 
Ve vyhlášce č. 135/2004 Sb. je stanoven max. obsah volného chlóru u plaveckých bazénů 

na  0,3 – 0,6 mg/m3 a chloru vázaného max. 0,3 g/m3. 
Požadované koncentrace volného chlóru podle vyhlášky č. 135/2004 Sb: 

• 0,3 -0,6 mg /l   – plavecký bazén do 28 ° C; 
• 0,5 – 0,8 mg/l  – koupelové do 32 °C; 
• 0,7 –  1 mg/l    – koupelové větší než 32 °C ; 
• do 0,3 mg /l     –  dětské bazén. 

2.1.8.2 WHO (World Health Organisation) 
Udává jako uspokojivou koncentraci chlóru 2 – 3 mg/l. Maximální množství chlóru může 

být 5 mg /l. Pro větší desinfekční účinnost by množství zbytkového volného aktivního chlóru 
po dobu působení nejméně 30 minut a při pH 8 nebo níž mělo překročit 0,5 mg/l. 

2.1.8.3 USA 
Národní standard pro pitnou vodu udává jako maximum zbytkového chlóru  4 mg/l. 
Chlór je využíván k desinfekci jako levný prostředek. Ale nevýhodou je vznik 

chlorovaných látek.  

(2-11) R-CH2-CH3 + Cl2 →  HCl + R-CHCl-CH3 (nebo R-CH2-CH2Cl) 

Postupnou chlorací methanu může vznikat trihalogenmethan, který je podezřelým 
karcinogenem [10]. 

Různé organizace se snaží, aby se přešlo na desinfekci chlornanem sodným například 
v odvětví pro desinfekci ovoce a zeleniny.  

2.2 Chloridy (Cl-) 

2.2.1 Příprava 
Reakcí kovu, oxidu, hydroxidu nebo uhličitanu kovu s kyselinou chlorovodíkovou. 

2.2.2 Rozdělení podle způsobu vazby 
• Iontové - do této skupiny patří chloridy alkalických kovů, kovů alkalických zemin, 

lanthanoidů, tvoří krystaly dobře rozpustné ve vodě (např. NaCl, CaCl2). 
• Kovalentní - tuto skupinu tvoří chloridy nekovů a chloridy kovů s oxidačním 

číslem  ≥ III (např. TiCl4, SiCl4) 
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• Chloridy přechodných kovů - vyznačují se vysokými teplotami tání, v roztoku 
mají charakter klastrů. 

2.2.3 Rozdělení podle rozpustnosti ve vodě 
• Chloridy nerozpustné ve vodě (Ag, Hg, Pb) 
• chloridy rozpustné ve vodě (CaCl2, FeCl3) 
• chloridy s vodou reagující: 

(2-12) TiCl4 + 2 H2O → TiO2 + 4 HCl 
 PCl3 + 3 H2O → H3PO3 + 3 HCl. 

2.3 Chlornany (ClO-) 
Jsou alkalické soli kyseliny chlorné. Připravují se ze zředěných a vychlazených roztoků 

hydroxidů alkalických kovů, do kterých se zavádí elementární chlór. Dochází 
k disproporcionační reakci (2-13). Chlornany mají velmi silné oxidační účinky a jsou nestálé. 
Snadno se rozkládají působením světla a vzdušné vlhkosti, při zahřátí disproporcionují na 
chlorečnan a chlorid [6]. 

• silná oxidační činidla  
• desinfekční a bělící činidla  
• vznikají zaváděním chlóru do roztoků hydroxidů: 

(2-13) 2 NaOH(aq) + Cl2 → NaClO (aq) + NaCl + H2O 

Některé chlornany a jejich využití: 
• chlornan sodný (NaClO) – bělení,dezinfekce; 
• chlorovaný fosforečnan trisodný (Na3PO4 · 11 H2O)4 · NaClO – detergent 

v myčkách nádobí; s chloridem vápenatým CaCl2 tzv. bělící korek; 
• chlornan vápenatý (Ca(ClO)2) – bělení celulózy a papíru; 
• chlorové vápno Ca(ClO)2·CaCl2·Ca(OH)2 · 2 H2O – bělení a desinfekce. 

2.3.1 Chlornan sodný NaOCl 
Chlornan sodný v malém množství může obsahovat chlorid sodný, uhličitan sodný, 

hydroxid sodný a chlorečnan sodný. Vyrábí se absorpcí chlóru v ředěném roztoku hydroxidu 
sodného (2-13). Proces může být také uskutečněn přímo v elektrolyzéru (při elektrolýze 
solanky), zajistí-li se kontakt roztoku z prostoru katody (obsahuje NaOH) s vyvíjejícím se 
chlórem na anodě [6]. 

• Žlutozelená, čirá nebo slabě zakalená kapalina.  
• Dlouhodobým stáním se samovolně rozkládá, čímž se snižuje obsah aktivního 

chlóru.  
• Rozklad urychlují teplo, světlo a katalytický účinek kovů (nikl, měď, železo atd.). 
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2.3.2 Kyselina chlorná HClO 
Kyselinu chlornou lze připravit v roztoku nejlépe reakcí chlóru s vodou (2-15). 

Rovnováha reakce se posouvá doprava tím, že chloridové ionty, vzniklé disociací kyseliny 
chlorovodíkové, se poutají jako nerozpustná sůl (AgCl, PbCl2). Koncentrovanější roztoky 
kyseliny chlorné nelze připravit, protože kyselina je látka nestálá. Rozkládá se zahříváním, 
působením světla i zvyšováním koncentrace jejích vodných roztoků. 

Kyselina chlorná má silné oxidační účinky. Z hlediska acidobazického je kyselinou velmi 
slabou. Je známá pouze v roztocích a při vyšších koncentracích podléhá disproporcionaci [6]. 

(2-14) 3 HClO → HClO3 + 2 HCl 

2.3.2.1 Chemické vlastnosti  
• slabá kyselina 
• málo stálá  
• známá pouze ve vodných roztocích  
• silnější roztoky podléhají disproporcionaci: 

2.3.2.2 Příprava 
• hydrolýzou chlóru (Cl- se z reakční směsi odstraňují přidáním HgO nebo Ag2O). 

(2-15) Cl2 + H2O → HClO + HCl 

• reakcí oxidu chlorného s vodou při 0 °C: 

(2-16) Cl2O + H2O →  2HClO 

• vytěsněním ze solí 

(2-17) NaClO + HCl →  HClO + NaCl 

2.4 Využití chlóru k desinfekci vody 

2.4.1 Působení chlóru při desinfekci 
Chlór zabíjí bakterie a viry narušením chemických vazeb jejich molekul (například 

enzymů). Když se molekula enzymu dostane do kontaktu s chlórem, může být jeden nebo 
více atomů vodíku odebrán (2-11) a tím daný enzym změní tvar nebo se částečně rozpadne a 
ztratí dané vlastnosti, což vede k usmrcení zasaženého mikroorganismu [7]. 

Když přidáme do vody Cl2, reaguje s vodou : 

(2-18) Cl2 + H2O → HClO + H+ + Cl-

V závislosti na pH se kyselina chlorná neutralizuje na chlornan. 

(2-19) Cl2 + 2 H2O → HClO + H3O+ + Cl-

(2-20) HClO + H2O → H3O+ + ClO-  
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 A chlornan se častečne rozkláda na : 

(2-21) ClO- → Cl- + O 

2.4.2 Množství chlóru potřebného k desinfekci 
K zabití bakterií stačí koncentrace kolem 0,2 –  0,4 mg/l. Většinou koncentrace chlóru 

přidaného do vody  je větší. Například koncentrace chlóru v bazénové vodě je 0,5 – 1 mg/l a 
pH vody je 6,8 – 7,8. Při pH 7 je množství aktivního chlóru 70 %, a při pH 8 už jen 20 % [7]. 

2.4.3 Faktory ovlivňující účinnost chlorovou desinfekci 
• Koncentrace chlóru;  
• doba působení;  
• teplota;  
• pH;  
• množství a druh mikroorganismů;  
• koncentrace organických látek ve vodě. 

 
E. coli 0157 H7 bacterium < 1 minuta 
Hepatitis A virus asi 16 min 
Guardia parasite asi 45 min 
Cryptosporidium asi 9600 min (6,7 dní)

Tabulka 2-1 Doba desinfekce fekálně znečištěné vody pro některé patogenní mikroorganismy za 
 koncentrace chloru 1 mg/l (ppm), teplotě 25 °C a pH  7,5. 

2.5 Volný a vázaný aktivní chlor 
Pokud přidáme do vody chlór pro desinfekční účely, začne reagovat s rozpuštěnými 

organickými a anorganickými sloučeninami ve vodě. Může reagovat s amoniakem (NH3) 
nebo amonnými ionty (NH4

+), které jsou vylučovány lidskými výměšky, za vzniku 
chloraminů. Jsou to takzvaně sloučeniny vázaného aktivního chloru a mají za následek kratší 
dobu působení chloru při desinfekci. Naopak chlór ve formě kyseliny chlorné (HClO) a 
chlornanu (ClO-) je určen jako volný aktivní chlór, který je zodpovědný za desinfekci vody. 
Tyto sloučeniny ve vodě vznikají rychleji než sloučeniny vázaného chlóru [7]. 

2.6 Desinfekční  vlastnosti HClO 
Kyselina chlorná (elektricky neutrální) a chlornanové anionty  (se záporným nábojem) 

spolu dohromady představují volný aktivní chlór. Kyselina chlorná je reaktivnější a má 
silnější desinfekční účinky než chlornan. Může se rozložit na HCl a O (2-10) (2-21). Vzniklý 
radikál kyslíku má silné desinfekční účinky. Buněčná stěna patogenních mikroorganismů má 
záporný náboj a tak neutrální molekula HClO proníká snadněji dovnitř, než chlornan a tak 
efektivněji zabíji patogeny. Účinnost desinfekce chlórem je závislá na pH vody. Optimální pH 
vody je 5,5 – 7,5, protože kyselina chlorná reaguje rychleji než chlornan. Účinnost je 80 – 100 
%. Se zvyšováním pH roste  koncentrace HClO. Při pH 6 je množství kyseliny 80 %  a 
chlornanových aniontů  20%. Při pH 7,5 je koncentrace HClO a ClO- dostatečně vysoká [7]. 
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 Obrázek 2-1 Pronikaní kyseliny chlorné a chlornanů do patogenních mikroorganismů. 

2.7 Výskyt kyseliny chlorné a chlornanového anionu ve vodě v závislosti na pH 
Volný chlor, který ve vodě měříme sestává z několika forem:  

• rozpuštěného plynného chlóru,  
• kyseliny chlorné a  
• chlornanového aniontu. 

Mezi těmito třemi formami se v závislosti na pH vody ustaví určitá rovnováha. Při velmi 
nízkém pH  se vedle kyseliny chlorné a chlornanového aniontu vyskytuje právě i rozpuštěný 
plynný chlór (byť ve velmi malém množství). Se vzrůstajícím pH se plynný chlór přeměňuje 
na kyselinu chlornou a ta zase na chlornanový aniont.  

 

Obrázek 2-2 Výskyt kyseliny chlorné a chlornanového anionu ve vodě v závislosti na pH. 

Při pH = 4 je ve vodě prakticky přítomná pouze kyselina chlorná, už se v ní nevyskytuje 
rozpuštěný chlór a ještě se nezačal uvolňovat chlornanový aniont. Při pH = 5 je kyseliny 
chlorné 99,7 % zbytek do sta procent je ve formě chlornanového aniontu. Při pH = 6 je 
kyseliny chlorné 96,8 %, při pH = 7 je jí 75,2 % a při pH = 8 už jen 23,2 %. 
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Obrázek 2-3 Výskyt kyseliny chlorné a chlorovaného anionu v závislosti na pH vody. 

 

Obrázek 2-4 S rostoucím pH vody obsah Cl ve formě kyseliny chlorné značně klesá. 

Tyto tři formy aktivního chloru mají velmi rozdílné desinfekční účinky. Nejsilnější je 
účinek rozpuštěného chlóru jako takového, ale ten se při běžně používaném pH v bazénové 
vodě vyskytovat nemůže. Další v pořadí dle desinfekční účinnosti je kyselina chlorná a teprve 
daleko za ní je chlornanový aniont. Podle druhu mikroorganismů, na které bychom nechali 
pro porovnání působit kyselinu chlornou a chlornanový aniont je rozdíl v účinnosti přímo 
astronomický. Efektivita usmrcení naprosto běžně se vyskytující bakterie Escherichia coli je 
při použití kyseliny chlorné 80x vyšší než při použití chlornanového anionu. Pro jiné v 
bazénech nesledované mikroorganismy je tento rozdíl v účinnosti ještě daleko vyšší, 
například E. hystolytica je kyselinou chlornou usmrcena 300 krát účinněji. 
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2.8 Příprava chlornanových roztoků 
Chlornanové roztoky se připravují závaděním chlóru do vody dvojím způsobem. První 

způsob spočívá v aplikaci plynného chlóru z tlakové nádoby. V takovém případě se nejdříve 
připraví tzv. chlorová voda, která je pak dávkována do samotného cirkulačního systému. 
Druhý způsob je založen na dávkování roztoku (většinou koncentrovaného) chlornanu 
sodného. V konečném důsledku dochází ve vodě ke stejnému desinfekčnímu účinku. 
Významný rozdíl mezi těmito dvěma způsoby je samozřejmě v množství potřebné chemikálie 
pro dosažení stejného účinku (chlornan sodný obsahuje cca. 13 % chloru) a ve způsobu 
ovlivňování pH.  

Dále lze použít pevný chlornan vápenatý nebo trichlorizokyanurát sodný. 

 

Obrázek 2-5 Možné způsoby přípravy kyseliny chlorné k dezinfekci vody. 

           
Obrázek 2-6 Srovnání výhod a nevýhod nejběžnějších chlorových přípravků 
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2.9 Elektrochlorace  
Elektrochlorace je příprava chlornanového roztoku elektrolýzou roztoku NaCl. 
Elektrolýza je chemický rozklad látek elektrickým proudem ve vodivém roztoku. Dnes 

známe principielně 2 způsoby elektrolytické chlorace. 

2.9.1 Membránová elektrochlorace 
Při tomto způsobu se v pomocné nádrži vytvoří silný solný roztok, ten se čerpá do 

membránového elektrolytického článku, kde přímo vzniká nejčistší roztok chlóru-kyselina 
chlorná, která je absolutně stabilní. Nedochází v ní ke ztrátě koncentrace jako u ostatních 
sloučenin chlóru používaných k desinfekci. Protože k elektrolýze dochází ve „slaném 
prostředí“,nedochází k tzv.zavápnění elektrod, dále nedochází k vysrážení železa a manganu,   
které se event. s recirkulující či přídavnou vodou mohou dostat (u potrubní elektrolýzy) na 
elektrodové články. Toto je hlavní výhoda membránového systému. Příkladem výroby 
membránového zařízení je přístroj Soprazon-vyráběný firmou Sopra v Německu. Nevýhodou 
tohoto systému je vyšší cena zařízení. Celý proces je plně automatizovaný a je monitorován 
procesorovým počítačem [9]. 

2.9.2 Potrubní elektrochlorace 
Je jednodušším i levnějším systémem. Vznikl hlavně k desinfekci slaných mořských vod, 

plněných do bazénů v přímořských oblastech. Později se osvědčil u menších rodinných 
bazénů s uměle vytvořenou salinitou. Spočívá v tom, že se ve vodě bazénu rozpustí sůl 
(NaCl) v koncentraci 0,3-0,5% (tj.3-5 kg/m3). Elektrodový článek vyrábějící chlornan sodný 
je vsazen přímo do potrubí, u větších výkonů pak do sdružených technolog.článků [9]. 

2.9.3 Reakce na anodě a katodě při elektrolýze NaCl 
Pro používaný roztok soli NaCl platí:  

(2-22) NaCl → Na+ + Cl-  

Na anodě (+) se vylučuje elementární chlór,na katodě (-) se vylučuje sodík a tento se 
ihned sloučí s vodou:  

(2-23) Na + H2O → H + NaOH  

(2-24) NaOH + Cl2  → NaClO + HCl  

(2-25) NaClO + H2O  → Na + OH + HClO  

Na katodě vzniká elementární vodík a louh sodný. Pro spolehlivý provoz by neměl obsah 
kyseliny uhličité překročit 150ppm a pH 7,6 z důvodu zavápnění elektrod.  

• Reakce na katodě: 

(2-26) 2 H2O + 2 e- → H2 + 2 OH-

(2-27) H2O + Na+ → NaOH + H+ 
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• Reakce na anodě:  

(2-28) 4 OH- → 2 H2O + O2 + 4 e-

(2-29) 2 Cl- → Cl2 + 2 e-

(2-30) Cl2 + H2O → ClO- + Cl- + 2 H+  

Dále se při elektrolýze NaCl se díky elektrolýze vody generuje ještě H+, O2, O2
- . 
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2.9.4 ESW (elektrolyzed strong acid water) 
Aparatura (Obrázek 2-7) pro přípravu tohoto roztoku se skláda z elektrod katody a anody, 

zdroje a nádrž je rozdělena katodickou membránou. 
• ESW-L  

Elektrolýza roztoku s nízkým obsahem aktivního chlóru (roztok 0,05 % NaCl ve 
vodě po dobu 45 minut a proudu 3 A).  

• ESW-H  
Elektrolýza roztoku s vysokým obsahem aktivního chlóru (roztok 0,3 % NaCl ve 
vodě po dobu 25 minut a proudu 6 A). 

 

Obrázek 2-7 Princip elektrolytické aparatury pro ESW. 

 

Obrázek 2-8 Změna koncetrace aktivního chlóru na čase při elektrolýze roztoků NaCl o různé 
 koncentraci. 
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2.9.5 EWW (elektrolyzed weak acid water) 
Aparatura pro přípravu roztoku je bez membrány. 

2.10 Výhody a nevýhody elektrochlorace 
Výhody:  

• bezpečnost při manipulaci se solí;  
• bezpečná a jednoduchá obsluha zařízení;  
• není nutno se předzásobovat;  
• teplotní působení;  
• působí účinně proti řasám,virům a bakteriím;  
• nižší provozní náklady; 
• lze kombinovat s jinými druhy desinfekce (např.ozonizace).  

Nevýhody:  
• na elektrodách se usazují nečistoty a povlaky hydrouhličitanů a tím se snižuje 

účinnost desinfekce;  
• stoupá pH a nutno jej dorovnávat kyselinou sírovou;  
• agresivita vody na ocel i měď;  
• při přepólování elektrod se do vody uvolňují usazeniny;  
• snižuje se Redox-potenciál;  
• vysoký obsah chloridů ve vodě působí agresivně i na nerez.materiály; 
• u propustných betonů velmi rychle napadá ocel. výztuž a může dojít k destrukci 

konstrukce; 
• v místě styku se vzduchem dochází ke krystalizaci soli a tvorbě „bílých“ map;  
• problém s likvidací odpad.vod (nelze pustit na ČOV);  
• uvolněný vodík je nutno dobře odvětrávat;  
• vyšší investiční a pořizovací náklady;  
• problematické a nepřesné měření vol.chlóru;  
• nesnadná regulace při momentální potřebě zvýšení či snížení desinfekč.činidla; 
• nelze použít u „tvrdých“ vod [9]. 

2.11 Koroze 
Koroze je chemický nebo chemickofyzikální proces interakce kovového materiálu 

(výrobku) s prostředím, které zapříčiňuje tvorbu korozních produktů a důsledkem je ovlivnění 
spolehlivosti materiálu (výrobku) na určité hladině pravděpodobnosti [8]. 

2.11.1 Formy koroze 

2.11.1.1 Rovnoměrná koroze 
Probíhá na celém povrchu prakticky shodnou rychlostí. Je to velmi rozšířená forma, např. 

při působení atmosférických vlivů a vody na železné i jiné kovy. Projevuje se ztrátou 
hmotnosti korodujícího kovu ΔmS, který se vztahuje na jednotku plochy (obvykle se vyjadřuje 
v g.m-2). 

(2-31) 
S

mm
m k

s
−

=Δ 0   
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Kde m0 je hmotnost kovu před korozní interakcí; mk hmotnost kovu po ukončení korozní 
interakce a odstranění korozních produktů; S plocha povrchu korodujícího kovu. 

Dalším ukazatelem kvantifikujícím plošně rovnoměrnou korozi je úbytek tloušťky 
povrchu Lr (vyjadřovaným obvykle v µm). 

(2-32) 
ρ

s
x

m
L =  

Kde mS  je hmotnostní úbytek kovu korozí dle vztahu (2-31); ρ  hustota kovu. 

2.11.1.2 Lokální formy (nerovnoměrná koroze )  
Důlková koroze je významná jevová forma. Příčinou vzniku je lokální zvýšení korozní 

aktivity kovového povrchu, tvořící epicentra korozního procesu. Proto je touto formou 
napadána pouze malá část kovového povrchu, ale na rozdíl od rovnoměrné koroze proniká při 
důlkové korozi napadení do větší hloubky. 

Bodová koroze vzniká obdobně jako předcházející forma, odlišuje se však rozměrovými 
parametry. Významnou charakteristikou tohoto druhu napadení je tzv. činitel bodové koroze 
KB vyjádřený poměrem hloubky nejhlubšího bodu k průměrnému zeslabení vypočtenému 
z úbytku hmotnosti korozí. 

B

(2-33) 
r

B L
P

K max=  

Kde P max   je hloubka největšího průniku bodové koroze; Lr střední úbytek rozměru 
vypočtený podle vztahu (2-34).  

Štěrbinová koroze je zvláštní lokální důlkovou nebo bodovou formou korozního  
napadení. Probíhá převážně v kapilárách nebo v místech se špatným pohybem korozního 
prostředí  po vzniku diferenčních článků. Diference může být i rozdílnou koncentrací iontů ve 
štěrbině a v okolním prostředí nebo též rozdílným provzdušněním. Eliminaci tohoto druhu 
napadení lze v převážné většině případů řešit vhodným konstrukčním uspořádáním. 

Nitková koroze je další zvláštní forma nerovnoměrného napadení. Probíhá prakticky 
shodným mechanismem jako koroze štěrbinová, a to přednostně pod vrstvou organických 
povlaků na oceli. Jak vyplývá z názvu, má tvar tenkých nitek, šířících se po povrchu kovů 
zejména chráněnými laky bez inhibitorů koroze. 

2.12 Vliv koroze chlóru na kovy určené pro rozvod vody 
Chlór je obecně zařazen jako korozivní činidlo ve vodě. Působení chlóru na kovy záleží 

na jejich vlastnostech. Mechanismus koroze je ovlivněn různými faktory a to například 
obsahem uhličitanů ve vodě (ovlivňují alkalitu), rozpuštěných oxidů, pH, obsahu sulfanů a 
chloridů. Dále závisí  koroze na teplotě vody, teplotě okolí, na  tlaku v trubkách a  průtoku.   

 - 21 -  



 
Obrázek 2-9 Působení  10 mg/l Cl2 ve vodě po dobu 10 týdnů. 

 
Obrázek 2-10 Lokální koroze(piting) mědi. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Připravené roztoky NaCl o koncentracích: 0,05 mol/l, 0,1 mol/l a 0,25 mol/l 

• se elektrochlorují při stejnoměrném napětí: 6 V a 12 V 
• do doby než se ustálí pH, 
• při tom je sledována vodivost v okolí katody a anody. 

Po skončení elektrochlorace je dále sledována v oblasti katody a anody po dobu 32 dnů  
• stálost aktivního chlóru a  
• koncentrace chloridů. 

Pro oddělení elektrodových prostorů se použije membrána s přírodní celulosy. 
Titračními metodami se stanoví koncentrace: 

• aktivního chlóru jodometricky (ČSN 83 0520, část 18) a 
• chloridů argentomerticky (ČSN 83 0520, část 11). 

3.1 Použité chemikálie  
NaCl p.a LACHEMA  Brno 
K2Cr2O7  
AgNO3

NaOH p.a. Lachema Brno 
Kyselina octová, ledová  
KI p.a. Lachema Brno  
Na2SO3 p.a. Lachema Brno  
Škrob Indikátorový roztok  

3.2 Použité přístroje a zařízení 
Diafragmový elektrolýzer s membránou z přírodního celofánu a platinovými elektrodami.  
Stabilizovaný zdroj TESLA BK 123. 
pH-metr Gryf 464 se skleněnou elektrodou.    
Konduktometr intoLab Level 3, vodivostní sonda tetracon 325. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Sledování pH a vodivosti během elektrochlorace 
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Graf 4-1 Závislost pH na čase při elektrolýze NaCl. 

Graf 4-1 odhaluje, že po určité době se pH na katodě i na anodě ustálí. U vyšších 
koncentrací NaCl se pH mění pozvolněji, protože NaCl, který se neúčastní reakce na 
elektrodě, funguje částečně jako tlumič pH.  

• Na anodě pH klesá, protože se na ní uvolňují kyseliny;  
• na katodě pH roste, protože se na ní uvolňuje hydroxid (Obrázek 4-1). 
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Obrázek 4-1 Vznik produktů na elektrodách. 

Vodivosti u všech roztoků rostou v anodovém i katodovém prostoru. Což je způsobeno 
růstem počtu iontů. Pro vyšší koncentrace NaCl je vodivost větší. 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,25 M;   6 V; A
0,25 M;   6 V; K
0,25 M; 12 V; A
0,25 M; 12 V; K
0,1   M;   6 V; A
0,1   M;   6 V; K
0,1   M; 12 V; A
0,1   M; 12 V; K
0,05 M;   6 V; A
0,05 M;   6 V; K
0,05 M; 12 V; A
0,05 M; 12 V; K

čas (min)

vo
di

vo
st

 (µ
s)

 

Graf 4-2 Závislost vodivosti na čase při elektrolýze NaCl. 
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4.2 Sledování stálosti aktivního chlóru a obsahu chloridu po elektrochloraci 
Aktivní chlór se vylučuje na anodě, ale také difunduje přes membránu, protože byl 

naměřen i v katodovém prostoru.  
Aby došlo ke snížení obsahu aktivního chlóru pod hranici 0,5 mg/l., bylo by nutno zkrátit 

dobu elektrochlorace.  
V případě koncentrace 0,05 mol/l NaCl dochází ke snížení koncentrace aktivního chlóru 

pod 0,5 mg/l do 5 dnů (Graf 4-4). 
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Graf 4-3 Závislost koncentrace aktivního chlóru na čase po ukončení elektrolýzy. 
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Graf 4-4 Závislost koncentrace aktivního chlóru na čase po ukončení elektrolýzy (detail). 

 - 27 -  



Z Graf 4-5 je patrné, že obsah chloridu se přibližně nemění. Vzniklé chyby mohly být 
způsobeny inkluzemi.  
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 Graf 4-5 Závislost obsahu chloridu na čase po ukončení elektrolýzy. 
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5 ZÁVĚR  
Z výsledku měření je patrné, že koncentrace volného aktivního chlóru ve všech 

elektrolyticky upravených roztocích NaCl a to v prostoru jak katody tak anody je příliš 
vysoká a několikrát převyšuje normu obsahu volného chlóru pro bazénovou vodu. 
Koncentrace roztoku NaCl by měla být nižší než 0,05 mol/l nebo čas elektrolýzy by měl být 
řádově maximálně v minutách, nebo počkat až se koncentrace volného chlóru sníží na 
přípustnou normu, eventuálně koncentraci volného chlóru chemicky upravit.Obsah chloridů je 
poměrně stálý. 

Vodivost v roztocích při elektrolýze stoupá, protože se uvolňují ionty na elektrodách, 
které vedou elektrický proud. Na anodě pH klesá, protože se na ní uvolňují kyseliny; na 
katodě pH roste, protože se na ní uvolňuje hydroxid  

Na korozi mědi má vliv také pH roztoku. Při nízkém pH  je vliv na korozi vyšší. 
Doporučené pH pro bazénovou vodu je kolem 7, což vyhovuje spíše pro oblast katody a také 
působení koroze je v této oblasti pH nižší. 

Možným řešením by bylo po elektrochloraci roztoky následně smísit, došlo by jednak ke 
snížení koncentrace aktivního chlóru a také k neutralizaci NaOH, HCl, HClO na NaCl a 
NaClO. Jistou nevýhodou tohoto řešení by bylo odstranění nejaktivnějšího HClO. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ESW 
EWW 
WHO 
EU 
USA 
 

elektrolyzed strong acid water 
elektrolyzed weak acid water 
World Health Organisation 
Europe union 
United states of america 
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