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zKUŠENosTl S PouŽívÁtrtÍlvlonerunŽruícn sYsrÉuŮ leopolD (lTT)
pŘl nercoNsTRurcÍcn ÚpnnveN VoDY v ČesrÉnepuBllcE
JoseÍ Drbohlav' Petr Dolejš
Úvod

od poloviny devadesátých let se významná část vodárenských pro-

jektů zaměřuje na řešenÍ rekonstrukcí úpraven vody. Nové úpravny vody
se aŽ na výjimky prakticky nebudují. Hlavním důvodem je pokles spotřeby pitné vody' Vlastníci vodárenské inírastruktury tak nejsou t]ačeni do
výstavby nových zdrojŮ, vyuŽvajístávající kapacity a mohou tak investovat prostředky do zlepšeníjakosti upravené vody'
Většina dnešníchúpraven vody byla postavena před 30_40 lety a jejich současný technický stav jiŽ vyŽaduje obnovu' S ohledem na obecně
se zhoršujícíkvalitu surové vody a zpřísňujícíse poŽadavky na kvalitu
pitné vody je nutné s rekonstrukcÍ Úpravny vody zpravid|a provést i změny technologie úpravy vody nebo doplnění technologické linky úpravny
vody o dalšítechnologické stupně. Potřeba rekonstrukce je velmi často
vyvolávána požadavky na jakost pitné vody a disproporcí mezi původními návrhovými podmínkami z hlediska kvality surové vody a jejisoučasnou kvalitou.
Zhoršování kva|ity surové vody především u povrchových toků je

trend, který je moŽné zaznamenaI

v řadě regionů Českérepub|iky'
PoŽadavky na jakost upravené vody jsou do značnémíry ovlivněny po_
znán(m v tomto oboru' Vyššíúroveň poznáníjednak zpřísňuje pří1oustné
mezníhodnoty, ale také rozŠiřu.je počet látek či organismů ve vodě. které je třeba sledovat. Důvodem pro rekonstrukci bývá i poŽadavek vlastnků a provozovate|ů úpraven vody na zabezpečenost proVoZU úpravny

. Stanovení p|ochy Íiltrace _ zde je určujícímpaíametrem Íiltračnírychlost a kalová kapacita filtru, která se odvqíod postaveníÍi|trace V tech_
no|ogické lince (jednostupňová nebo dvoustupňová úpravna vody), od
znečištěnísurové vody a dávek chemikálií na Vstupu do úpravny vody.
Ukazatelem, který hovoří o správnosti návrhu filtru je
dé|ka"
''filtrační
Lr (m3lm2) vyjadřující mnoŽství filtrované vody za ÍilIračn(cyklus. V případě Li < 10O m3/m2 je již možné hovořit o špatně navrŽeném Íiltru,
resp. o špatnémnávrhu celé linky přípravy a separace suspenze [1]'
. Podmínky regulace průtoku vody Íiltrem - standardné by|a v České
republice navrhována hladinová odtoková regu|ace' Na úpravnách
vody byla řešena různým způsobem _ historicky p|ováky s mechanickými táhly ovládajícími odtokové uzávěry, později s hydraulickým'
pneumatickým či elektrickým ovládáním odtokového regulátoru. Vždy
se však jedná o stejný princip, tj. o snahu za1ištěníkonstantnÍho průto_
ku (konstantní filtračnírychlosti) v průběhu celého filtračníhocyklu.
V posledních deseti letech byla i u nás na několika Úpravnách vody
Úspěšně realizována také metoda se sniŽující se fi|tračnÍrychlostí (decIining rate), která je z hlediska provozu Íiltru a kvaIity upravené vody

vody.

Příprava rekonstrukce je o to sloŽitější, Že se odehrává v existu.jících
provozech, které musí zpravidla i po dobu rekonstrukce zajištovat výrobu pitné vody. Ze strany investorů je oprávněně požadováno, aby byly
maximáIně vyuŽity současné prostory úpravny vody a aby nebylo nutné
rozšiřovat stavební objekty. To samozřejmě klade poŽadavky na volbu
procesů a techno|ogického zařízení, které je technicky a dodavatelsky
jednoduše použiteIné, ale má vysokou účinnostz hlediska výsledného
efektu, to je zajištění kvalitnípitné vody.
Součástí řešení rekonstrukce kaŽdé Úpravny vody je aŽ na výjimky
návrh rekonstrukce Íi|trace vrstvou zrnitého materiálu, která.|e zák|adním

technologickým prvkem všech úpraven vody. Návrh rekonstrukce zahr_
nuje několik základních bodů, kterým je nutné se vŽdy podrobně věnovat:

. UmístěníÍiltrace v technologické lince - důleŽitéje rozhodnutí, zda
bude technologie úpravny vody po rekonstrukci jednostupňová či dvou-

stUpňoVá.

. Volba optimální skladby Íiltračnínáplně

- zde je třeba především
u jednostupňových Úpraven vody ověřit (nejlépe modelovými experi_
menty), zda pouŽit pískovéŤi|try, nebo dvouvrstvé filtry' Modelový prů_

zkum by mě| odpovědět rovněž na otázku výšky vrstev a pouŽitých materjálŮ.

obr' 2: Drenážní systém Triton společnosti Johnsons Filtration sysÍerns
s..4. s.

wn
obr.

1:

Drenážní systém firmy The E B. Leopold Company, Inc.

obr. 3: Drenážní systém Leopold
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,,šetrnějšÍ'k zachycené suspenzi a UmoŽňuje
Zpravidla prodlouŽení Íiltračníchcyklů. Z technického hlediska je však možné ji pouŽít pouze U filtrů, které jsou konstrukčně dostatečně
Vysoké a mají dostatečně Velké armaturní pro-
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. Konstrukčnířešení Íiltru _ při návrhu kon-

Strukčního řešení rekonstruovaného Íiltru je
třeba vŽdy vycházet Ze současného uspořádání Íiltrů, z jejich technického stavu a je třeba vyhodnotit konstrukční a provozní nedostatky f iltrů. Na základě provedeného
posouzeníse pak určírozsah rekonstrukce.
Postupný vývoj v oboru konstrukce filtrů při-
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obr.4: Uspořádání drenážního systému l

nesl obrovskou variabilitu konstrukčních řešení. Určitésjednocení, které vycházelo z typových řešení zpracovaných v Hydroprojektu
Praha' je možnézaznamenat aŽ od sedmdesátých let minulého století.
Filtry je třeba při rekonstrukci přizpůsobit zvolené filtračnínáplni, odpovídajícÍm intenzitám
pracívody a pracího Vzduchu, zvolenému dre'
náŽnímu systému a principu Íiltrace. Na výšku
je třeba dosáhnout dostatečného prostoru pro
náplně a pro expanzi Ťiltrační
umístěníÍiltrační
náplně. Posoudit je třeba rovněŽ zda výškové
um ístěn í stávaj Ícíchf ltrů hydrau licky vyhovuje
s ohledem na předchozí a následující technologické stupně,
. Volba drenáŽního systému _ do většiny Íiltrů byla při výstavbě osazena betonová mezidi

na se scezovacími hlavicemi' V současnosti
jsou zpravidla v tak špatnémtechnickém stavu, Že je třeba je nahradit novým systémem.
Je samozřejmě moŽné eXperimentovat
s opravou stávajících mezidnových desek, ale
tyto experimenty končívajíneúspěchem a tak
jako tak' je třeba přistoupit k radikálnímu řešení'to je k jejich výměně. Řadou testů, které
jiŽ byly široce publikovány, bylo prokázáno, Že
z hlediska praní Íiltrůje vhodnější nahradit betonová mezidna, která mají poměrně malou
hustotu zcezovacích trysek, drenáŽním systémem, který je z tohoto pohledu daleko vhodnější. Nízká konstrukčnívýška drenáŽních

systémů pak umoŽňuje zvýšit fi|tračnÍnáplň
a je moŽné uvaŽovat i o pouŽití dvouvrstvých
Íiltrů,které potřebují s ohledem na požadovanou expanzi Vyššíkonstrukčnívýšku. PouŽití
drenáŽních systémů je proto možné jednoznačně doporučit.

obr' 5: Uspořádání drenážního systému ll

Drenážnísystémy

V současnosti je moŽné na našem trhu Vy-

bírat z nabídky několika firem:
F. B. Leopold Company, lnc.,

. Společnost The

(lTT) zastoupená Íirmou ENVI-PUR' s. r. o.'

dodává systém tvořený z plastových bloků obdélníkovéhoprofilu. V bloku je veden společný
rozvod vody a vzduchu navrŽený na základě
mnohaletých zkušeností Íirmy a ověřený na
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obr. 6: Uspořádání drenážního systému llI

FIL-IRÁ_Iu

poloprovozních linkách výrobce. SesazenÍm
bloků je dosaŽeno rovného povrchu celého
drenáŽního systému. Systém umožňuje velmi
rovnoměrné rozdělenívody a vzduchu po ploše. Průtok pracích médiíjeVelice rovnoměrný
a pracr účinnost velmi vysoká, protoŽe plochy
otvorů pro průtok médiítvoří celých 25 "/o dna
plochy filtru [2]. To je nesrovnatelně vysoká
hodnota oproti všem existujícím drenáŽním
systémůmse scezovacími hlavicemi.
Drenážní bloky je moŽné krýt štěrkovou meziVrsivou, nebo speciálně vyvinutou a patento-
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Vanou plastovou prů|inčitoudeskou Leopold
lMS cap, která umožňuje Velmi kvalitní rozdělení pracích médií,a je moŽné na ni umístit jakýkoli Íiltračnímateriá|' V posledních pěti letech byl tento systém pouŽit s úspěchem
na několika Úpravnách vody v ČB. Výrobce
s osmdesátipětiIetou historií uvádí již sedmitisícovou řadu ap|ikací na všech kontinentech.
Francouzská společnost Johnsons Filtration
Systems S.A. S. dodává systém Triton tvořený vyztuŽenými kovovými U profily. V proÍilu
Triton je veden společný rozvod vody a vzdu-

chu navrŽený obdobným způsobem jako

u předchozího systému' Hornípovrch U proÍilu je tvořen nerezovými ,,dráty'', které majÍ

speciálně konstruovanou štěrbinu tak, aby
bylo moŽné jí odvádět vodu při Íiltraci a přivádět prací média vodu a Vzduch při praní'

Systém umoŽňuje rovnoměrné rozdělenívody a vzduchu po ploše. Výrobce uvádí řadu
obr.7: Uspořádání drenáŽního systému lV
aplikací ze zahraniči'
. Českým výrobcem drenáŽních systémůje
Spodní část Žlabu je vyuŽívána pro přivedení prací vody a v něktespolečnost Aquafilter, v. o. s., její systém pouŽivá oddělený rozvod vorých přpadech i pracího VzduchU. Krajní Žlaby slouŽí pro odvedení prací
dy a vzduchu v trubkovém systému. VyuŽívány jsou obdobné scezova'
vody. Při návrhu uspořádání je vyuŽito maxima stávajících rozvodů.
cí hlavice jako v případě filtrů s mezidny, ale jsou upravené pro osazení na potrubí. Hlavice .jsou osazovány ve většíhustotě. V České Drenážní systém je umístěn ko|mo na žlaby. Pro přivedení prací vody je
vhodné doplnit paralelní Žlab, tak jako na obr. 4 nebo připojit drenáŽní
republice existuje řada filtrů rekonstruovaných tímto systémem.
systém přímo na Žlab' Vzduch je moŽné přivést na opačnéstraně a rozHydroprojekt CZ, a' s., měl moŽnost se podílet na realizaci rekonvod vzduchu umístit nad filtrem, nebo jej umístit do paralelního žlabu pod
strukce několika úpraven vody, kde byl pouŽit drenáŽní systém společdrenáž'
nosti Aquafilter' V. o. S.' k nejvýznamnějším patřila rekonstrukce pískové
Varianta tohoto řešení je uvedena na obr. 5. Všechny rozvody jsou
filtrace v Úpravně vody Podo|í, kde byla rekonstruována plocha nece|ých
Umístěny pod drenáŽním systémem a rozdělovacíŽlab.|e veden středem
3 000 m2. Filtrace je od poloviny devadesátých let bez problémů provofiltru.
zována, i kdyŽ dnes jen po krátkou část roku.
Na obr. 6 je uvedeno řešení které je vhodné pro případy, kdy je třeV posledních několika letech měl dky zájmu investorů Hydroprojekt
ba dosáhnout maximální konstrukční výšky Íiltru' např. pro umístění
CZ, a' s', moŽnost zpracovat projekty i s pouŽitím drenáŽního systému
dvouvrstvé Íi|trace a systému se sniŽující se filtrační rychlostí (dec|ining
spo|ečnosti The F" B. Leopold Company, lnc. Zpracován byl projekt např.
pro ÚV Hradiště a ÚV Souš, kde jsou jiŽ filtrace V provozu a nyní jsou připravovány projekty pro dalšíúpravny vody. Výs|edky rekonstrukcí byly
publikovány v řadě odborných sdělení [2_6]'
Cílem této informace není hodnocení a porovnáníjednotlivých drenážních systémů,protoŽe tomu jiŽ byla věnována řada odborných diskusí na rŮzných vodárenských konferencích. Chceme Vás seznámit
s našimi zkušenostmi s pouŽitím drenáŽního systému společnosti The
F B. Leopold Company, lnc., který je i přes zhruba deset u nás dokončených aplikací pořád ještě novinkou na českémvodárenském trhu.
Drenážní systém Leopold
Drenážní Systémy společnosti The F. B. Leopold Company, lnc., vyuŽívajídvojitý průtok pracích médií'Způsob rozdělení vody a vzduchu
v drenáŽním systému společnost The F. B. Leopold Company, lnc., postupně vyvt1e|a, patentovala a od vzniku v roce 1924 zaváděla do praxe.
Vybrané patentové spisy jsou uvedeny V Seznamu literatury [7-9].
Ve|kou výhodou tohoto systému je to, Že je zaručen velmi rovnoměrný rozvod pracího vzduchu a vody v kaŽdém otvoru drenáŽního
systému, a to i při zv|ášt dlouhých délkách (až do 30 m déIky filtrů s cen!
rálním přÍvodem pracích médií). Poněvadž otvory V sestavené drenáŽi,
které jsou nejdále od zdroje pracího média, proudí více vody a vzduchu,
vznikají rozdíIy v průtoku podé| primárního kanálu jednotlivých větví.
KaŽdý průtok směrem od místa přítoku pracího média vytváří odpovídajícíprůtok opačným směrem' Tím je právě dosaŽeno celkového vyrovnání průtoku médii. VýsIedkem jsou stejnoměrné i|akové, respektive průtočnépodmínky v celé délce kaŽdé větve drenáŽního systému.
Takto navrŽené řešení drenáŽního systému umoŽňuje řadu technic_
kých řešení a bez nadsáZky je moŽné říci, Že je moŽné drenáŽní systémy pouŽít pro všechny typy filtrů.
Pro ilustraci uvádíme několik moŽných Variant uspořádání drenážn|
ho systému, tak jak byly pouŽity V projektech pro rekonstrukce úpraven

obr. 8: Model zobrazený pomocí programu Gambit, axonometrický pohled

vody.

Na obr. 4 je zřejmé nejstandardnější uspořádání pro ap|ikace v Óeské republice, které je vhodné pro obvyklé uspořádání pískových filtrů ze
sedmdesátých a osmdesátých |et minulého století. Filtr je tvořen dvěma
po|i se středovým Žlabem pro přivedení surové vody a odvedení prací
vody.

obr. 9: Model zobrazený pomocí programu Fluent, axonometrický pohled
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rate)' Přívod vzduchu a jeho rozdělení je zajištěno bočně umístěným žlabem, na který jsou připojeny drenáŽní systémy.
obdoba tohoto řešení je na obr' 7 pro případ, kdy je Íiltr přístupný
pouze zjedné strany a navíc je stávající filtr konstrukčně velmi nízký.

Použití matematického modelování při návrhu rekonstrukce Íiltrů
Příprava rekonstrukce pískových filtrů přináší řadu Úskalí z hlediska
stavebního a iechnologického řešení, ale také rizika hydraulická. V při
padech, kdy je nutné stávajícípískové Íiltry přestavět na provozní parametry, které budou dost odlišnéoproti současnému stavu, a přitom mi-

obr.

10:

Rychlost protékajícívody zobrazená v programu Fluent

nimalizovat rozsah Úprav stávajÍcÍ konstrukce, je někdy obtíŽné dodrŽet
všechna technická optima.
Příkladem můŽe být řešení rekonstrukce na úpravně vody Souš, kde
byly stávající pískové filtry rekonstruovány na filtry s dvouvrstvou náplní.
Zvoleno bylo řešení uvedené na obr. 4. VyuŽívány jsou stávající betonové žlaby. Stávající Íiltry by|y konstruovány na nevhodně nízkéintenzity
praní (prací voda cca 300 l/s) a přestavbou na dvouvrstvé filtry (prací voda cca 800 l/s) se průtok prací vody zvyšuje téměř trojnásobně. Na přítoku prací vody do spodního kanálu středového žlabu nebylo moŽné
použítvětší proÍil potrubÍ neŽ DN 600. Navazující kanál prací vody ve
středovém Žlabu je jiŽ dostatečně velký. Voda protéká z hlavního kanálu
stěnovými otvory DN'100 a 140 mm, které.|sou u dna kanálu zaústěny
do paralelního kanálu.Z něho pak voda natéká do drenáŽního Systému.
Mohlo by zde vznikat samozřejmě riziko, Že se voda nebude díky vysoké rychlosti na Vstupu rovnoměrně rozdělovat do jednotlivých drenáŽí
v podélnémsměru'
Společnost The F. B. Leopold Company, lnc', pro tyto případy použi
vá modelovací nástroje pro výpočtovou dynamiku tekutin (CFD _ computational f luid dynamics). Tyto modely proudění lze zobrazovat' zkoušet
a zkoumat' Výsledky je moŽno využít k tomu, aby napomohly s návrhem
systému a k jeho kontrole a potvrzení' Pro zpracování modelů jsou pouŽívány komerční programy Gambit a Fluent.
Matematický model byl vytvořen V programu Gambit v rozsahu
od přÍtokového potrubí prací Vody na vtoku do spodní části Žlabu, pro
Žlab, prostupy stěnou o průměrech 100 a 140 mm, pro vyrovnávacíkanál a pro vtok do drenáŽí. odbočky do drenáŽního vyrovnávacího kanálu jsou umístěny kolmo na Žlab (viz obr. B). Fi|tr se dvěma poli je souměrný ke střednímu Žlabu. Modelována byla pouze jedna polovina filtru
a Žlabu' V programu Fluent se model zobrazuje podle osy souměrnosti,
aby byly znázorněny obě strany (obr. 9).
Z obr.10_12 je patrná vysoká rychlost v potrubí prací vody při vtoku
do Žlabu. Na vtoku se vytvoří oblast nízkého tlaku a recirkulace' obr. 12
ukazu.je vektory rych|osti při vtoku vody do několika prvních stěnových
hrdel a vytváře.jÍcí se recirkulaci.
Analýza CFD ukázala, Že i přítoky v první a druhé odbočce budou
zcela ve výrobcem zaručenétoleranci tohoto drenáŽního systému a nebudou negativně ovlivněny rychlostí v přítokovém potrubí prací vody. Ve
vyrovnávacím kanálu se průtok opět rovnoměrně rozdělí a kanál umoŽní rovnoměrné rozdělení do kaŽdé odbočky drenáŽního systému'

obr' 11: Rychlost protékajícívody zobrazená v programu Fluent, detail
prvních sedmi odboček

Konstrukce filtru tak, jak byla V projektu navržena na základě
projektových podkladů poskytnutých společnostíThe F' B. Leopold
Company, lnc., vede k maximální nerovnoměrnosti rozdělení průtoků
o _1,32 "Á a +0,92 % na Íiltru tak, jak bylo stanoveno při použitímodelování CFD' Paralelní vyrovnávaci kanál pod drenáŽemi je schopen opě_
tovně rozdělit nerovnoměrnost průtoku způsobenou vysokou rychlostí
v přÍtokovém potrubí prací vody. Ve vyrovnávacím kanálu bude pak tato
voda rozdělována rovnoměrně po celé jeho délce. Současné konstrukční podmínky pro drenáŽní systémy připouŠtěji nerovnoměrnost rozdělení +5 "/" na celé ploše Íiltru. Rozvod vody ze středového Žlabu tak' jak je
v úpravně vody Souš realizován, dosahuje tedy dle provedených výpočtůvýznamně lepšíchparametrů.
PředběŽné výsledky rekonstruované filtrace na UV Souš ukázaly, že
nově rekonstruované filtry pracují s vynikajícíseparační Účinností a aŽ
neočekávaně vysokou kalovou kapacitou, která umoŽňuje pracovat
s délkou filtračních cyk|ů 60 hodin při průměrném výkonu Úpravny vody
'l70 l/s. Na konci Íiltračníhocyklu .je dosaŽeno vyčerpánídisponibilní tla_
kové ztráIy, a to bez zhoršení kvality upravené vody' Kvalita filtrátu vyhodnocená počty částic rŮzných velikostních kategorií je zatím ne.||epší,
jaká byla na úpravnách vody v ČB naméřena.
l při současné vysoké míře znečištěnísurové vody organickými látkami v ÚV Souš (CHSKv" 7,5-8,0 mg/l) a z níplynoucí vysoké dávce koagulantu (35_40 mg/l síranu hlinitého) bylo dosaŽeno velmi vysoké jednotkové produkce filtru (filtračnídélky)Li 110_130 m.
Praní vodou představuje spotřebu jen 59B m3/den. Znamená to, že
spotřeba prací vody je i při tak vysokém znečištěnísurové vody zhruba
na úrovni 5 % vyrobené vody. oproti 15 % potřeby pracÍvody na starých
Íiltrech je to podstatné zvýšeníefektivity provozu úpravny vody.
7ávér

obr. 12: Vektory rychlosti zobrazené

v

programu Fluent

Dosavadní zkušenosti z pouŽívání drenáŽního systému Společnosti
The F. B. Leopold Company, lnc., ukazují, Že se jedná o systém s mimořádně velkou variabilitou řešeníz hlediska uspořádánía je moŽné jej Ús_
pěšně pouŽÍt pro rekonstrukci různých typů filtrů. Konstrukční řešení dre-
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náž( dává záruku vysoce rovnoměrného rozdělenípracích médiípo celé
ploše filtru' Přínosem pro řešení sloŽitých technických problémů,které
se mohou při zpracování projektové dokumentace vyskytnout, je výzkumná a vývojová základna společnosti, které umoŽní zpracování ma'
tematických modelů proudění vody. Je tak moŽné předejÍt problémům,
které by se mohly promÍtnout negativně do provozu rekonstruovaného
Íiltru'
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