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Celosvě tovým problé mem jsou onemocně ní způ sobená kontaminovanou vodou,
kterých je roč ně 3 -5 miliard případů , z nich je roč ně 10 - 25 milionů úmrtí a z toho 60 %
případů připadá na dě ti. Tato č ísla se týkají zejmé na rozvojových zemí, kde jedním ze
zá kladních nevyřešených problé mů , vedle problé mů ekonomických a sociá lních, je nedostatek
zdravotně nezá vadné , pitné vody (1).
Využití sluneč ního zá ření k tzv. solá rní dezinfekci vody nabízí, jak tuto situaci řešit.
Neopominutelnou výhodou využití sluneč ní energie je skuteč nost, že je to zdroj bezplatný,
využitelný všude tam, kde to klimatické podmínky dovolují.
Solá rní dezinfekce vody je založena na principu, že mikroorganismy jsou citlivé na
svě tlo a teplo. Atmosferické sluneč ní zá ření obsahuje UV paprsky o vlnové dé lce 286-400
nm, které mají mikrobicidní úč inek. Výzkumy bylo potvrzeno, že v kombinaci s tepelným
zá řením je mikrobicidní efekt synergický.
Lze použít ně kolik systé mů solá rní dezinfekce podle toho, jak velké množství vody je
třeba ošetřit (2).
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Nejjednodušší způ sob solá rní dezinfekce vody spoč ívá v expozici plastových lahví
naplně ných vodou přímé mu sluneč nímu zá ření po dobu 5ti hodin. Zá leží ovšem na typu
plastové ho obalu- PET lahve jsou pro UV paprsky prakticky nepropustné , pomě rně propustné
jsou PE a PP obaly (5).
Při pokusech v Tanzanii bylo zjiště no, že bě hem prvních dvou hodin vzrostla teplota
vody v PE lahvích z poč á teč ních 25oC na 43oC a inaktivace bakterií byla velmi pomalá (4%).
Bě hem té to doby se uplatňovalo pouze UV zá ření. Potom teplota vody zač ala stoupat na 50oC
a ve č tvrté a pá té hodině dosá hla teplota vody 57oC a inaktivace koliformních bakterií dosá hla
100%. Plastové PE lahve byly naplně ny umě le kontaminovanou vodou a poč á teč ní denzita
koliformních bakterií byla 50 000 CFU / 100 ml.

Rů st teploty vody a inaktivace feká lních koliformních bakterií v plastových lahvích.
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Další možností solá rní dezinfekce vody je užití plastových vaků . Dokonce byly
vyvinuty speciá lní vaky pro solá rní dezinfekci ze dvou PE folií, s č erným dnem a
transparentní vrchní č á stí, opatřené držadlem a šroubovací zá tkou.Pokud vrstva vody v tě chto
vacích je 2-6 cm, je lé pe využito složky tepelné i složky zá ření a inaktivace je efektivně jší.

plastový vak
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Denní výkon procesu solá rní dezinfekce vody mů že být znač ně zvýšen užitím
kontinuá lního prů tokové ho systé mu.

Princip takové ho zařízení je ná sledující: surová voda je v zá sobníku ve vyvýšené
ná drži, odkud sté ká vlastní tíží do výmě níku tepla, kde se předehřívá na 50 o C a po dosažení
té to teploty je řízeným tepelným ventilem přepouště na do solá rního reaktoru, kde je vystavena
sluneč nímu zá ření po dobu 1 hodiny a kde se teplota vody zvýší na více než 60 oC. Při té to
teplotě dochá zí k inaktivaci mikroorganismů , neboť se projevuje synergické pů sobení UV
zá ření a tepelné složky sluneč ní energie. Potom je voda ochlazena ve výmě níku tepla a
přepuště na do ná drže na č istou vodou. Dostupná solá rní energie je konstantně recyklová na a
denní kapacita takové ho systé mu je okolo 100 l dezinfikované vody na metr č tvereč ní
solá rního kolektoru.
Při pokusech s tímto typem zařízení feká lní koliformní bakterie v surové vodě
v poč á teč ní koncentraci více než 30 000 CFU /100 ml, byly v solá rním reaktoru zcela
inaktivová ny. Zařízení pracovalo dokonce i ve dnech, kdy byla obloha č á steč ně zatažena.
Ú č innost a limity tohoto systé mu solá rní dezinfekce jsou předmě tem zkoumá ní, aby mohl být
systé m co nejvíce vylepšen a cílem je vyvinutí plně prozkoušené ho prů tokové ho
dezinfekč ního systé mu vhodné ho pro hromadnou výrobu. Existuje proto program , kdy bude
tento systé m využívat přes 700 domá ctností v Africe v Burkina Faso a Togo, v Asii
v Indonesii, Thajsku a Č íně . Souč asně je testová no asi 10 zařízení v Hondurasu a Kostarice
(2).
Dalším zařízením, které využívá sluneč ní energii , tentokrá t pouze její tepelnou složku,
jsou solá rní panely (1).
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Zařízení funguje tak, že surová voda je přivá dě na do dolní č á sti systé mu mě dě ných
trubek č erné barvy krytých č erně natřenými hliníkovými plá ty v hliníkové m boxu pokryté m
dvouvrstevným polykarboná tovým krytem resistentním k UV zá ření.Po ohřevu vody na
předem urč enou teplotu se pomocí tepelné ho č idla otvírá ventil a ošetřená voda vyté ká do
ná drže pro dezinfikovanou vodu. Když dosá hne č idla voda chladně jší, ventil se bě hem
2-3 s uzavře.
Při pokusech s tímto zařízením v Tanzaniii, kdy byla k pokusů m používá na přirozeně ,
ale silně kontaminovaná voda z místní řeky, výsledky uká zaly, že je možno eliminovat
koliformní a termotolerantní koliformní bakterie z přirozeně kontaminované říč ní vody
zahřá tím na teplotu 65oC. Aby byly dá ny bezpeč né teplotní limity, byla stanovena teplota
75oC .Tato teplota pů sobí baktericidně na patogeny jako Shigella dysenteriae, Salmonella
typhi, Vibrio cholerae, Mykobacterium tuberculosis, dá le na Legionely, Aeromoná dy a
Pseudomoná dy.Také protozoa jako Giardia lamblia, Entamoeba histolytica a Cryptosporidium
tuto teplotu nepřežijí.
Denní produkce takové ho zařízení byla kolem 50 l na metr č tvereč ní solá rního panelu.
Toto množství mů že být zdvojná sobeno užitím zařízení s tepelným výmě níkem.
Jednotlivé typy systé mů solá rní dezinfekce umožňují v rozvojových zemích získat
nezá vadnou pitnou vodu v oblastech vzdá lených od kvalitního zdroje pitné vody nebo tam,
kde takový zdroj vů bec neexistuje. Zařízení mohou využívat jak jednotlivci a jednotlivé
domá cnosti, tak instituce jako školy a nemocnice nebo celé vesnice. Využít solá rní dezinfekci
vody je možné i v uprchlických a sbě rných tá borech, při živelných katastrofá ch jako jsou
země třesení, huriká ny nebo při hrozících epidemiích (např. cholery).
Při solá rní dezinfekci vody, která využívá zahřívá ní vody v plastových lahvích nebo
vacích nebo je skladová na v plastových kontejnerech, jsou problé mem pachové a chuť ové
změ ny vody pů sobené lá tkami, které se z plastových obalů do vody uvolňují. Význam tě chto
změ n je však třeba hodnotit podle dané situace- jinak v chudé africké vesnici bez kvalitního
zdroje vody jinak např. v našírepublice (3).
Voda balená v polymerním obalu bude vždy kontaminová na složkami z obalů , jejich
celkové množství je však zá vislé především na typu materiá lu, dá le na jeho kvalitě a tloušť ce
stě ny obalu. Z polymerních obalových materiá lů jsou vymývá ny především nízkomolekulá rní
lá tky, proto jsou v souč asné době hledá ny při výrobě obalových plastů technologie využívající
aditivní lá tky s vyšší molekulovou hmotností. Pokud jde o celkovou migraci do balené vody
není doposud ani v předpisech platných pro země EU stanovena jednoznač ná limitní hodnota.
Legislativa urč ující požadavky na obalové materiá ly z hlediska specifické migrace vychá zí
z pozitivního seznamu výchozích a aditivních lá tek, které smí být pro obal urč ený pro balení
vody použity, dá le na specifických migrač ních limitech stanovujících maximá lní povolené
množství dané lá tky, které se smí z obalové ho materiá lu za podmínek blízkých praktické
aplikaci do produktu uvolnit a ně kdy je stanoveno i maximá lní přípustné množství potenciá lně
nebezpeč né lá tky v samotné m polymeru. Pro výrobu polymerních obalových lá tek je povoleno
řá dově ně kolik tisíc výchozích a aditivních lá tek. Do obalové ho materiá lu tak mohou
migrovat rezidua monomerů a výchozích lá tek používaných při synté ze polymeru, zbytky
stabilizá torů , změ kč ovadel, maziv, antistatických č inidel, UV absorbé rů , optických
zjasňovadel, pě nidel a nadouvadel. Není proto snadné posuzová ní vhodnosti dané ho
obalové ho materiá lu, neboť není možné předpoklá dat ná kladnou a č asově ná roč nou
experimentá lní kontrolu všech migrač ních charakteristik. Navíc jsou dnes zná my rozsahy
migracípouze pro úzkou skupinu nejdů ležitě jších migrantů (4).

Využití ně které ho typu solá rní dezinfekce má své opodstatně ní ve vhodných
klimatických podmínká ch pouze v rozvojových zemích nebo mimořá dně při přírodních
katastrofá ch. V našich podmínká ch solá rní dezinfekce není potřebná ani vhodná .
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