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PS 02 Nová akumulace
V rámci nové akumulace byla provedena montáž pøemístìného indukèního prùtokomìru z vodomìrné
šachty. Pøed a za prùtokomìrovou sestavu na spoleèném pøítoku do nové akumulace jsou instalovány
pro eliminaci rázù v potrubí na odboèkách dvì membránové tlakové nádoby o objemu 1 m3. Na
odboèkách jsou instalovány odvzdušòovací ventily.
V rámci rekonstrukce je provedeno též doplnìní ventilù s elektropohonem do jednotlivých stanic
dávkování chemikálií.

PS 04 Technologická elektroinstalace a mìøení a regulace
Souèástí technologických prací jsou i nové silnoproudé rozvody a SØTP. Øídící systém je stávající
SIMATIC S7-300 a zajišuje øízení technologie úpravny vody, mìøení všech velièin. Stávající
operátorské stanovištì bylo nahrazeno novou dvoumonitorovou stanicí s vizualizací WinCC64K
Power Tags. Pro pozdìjší uvažovaný dálkový monitoring a øízení je pøipraveno prostøedí
WebNavigátor. Ve druhém poèítaèi je osazen program pro sbìr, archivaci a zpracování dat.
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ÚV Mariánské Láznì je souèástí skupinového vodovodu Mariánské Láznì, který zásobuje mìsta
a obce Mariánské Láznì, Velká Hleïsebe, Klimentov, Hamrníky, Stanovištì, Valy, Drmoul, Trstìnice,
Háje, Sekerské Chalupy, Stará Voda a Zádub. Byla postavena v letech 1963 - 1965, do zkušebního
provozu byla uvedena v roce 1965 a do trvalého provozu v roce 1971. V devadesátých letech prošla
úpravna vody nìkolika rekonstrukcemi, pøi nichž byla postavena tzv. nová akumulace, vodojem prací
vody byl nahrazen pracími èerpadly a provoz úpravny vody byl èásteènì automatizován. Od roku 2000
prošla úpravna dílèími rekonstrukcemi dávkování chemikálií vèetnì chlorovny a ztvrzování vody.
V roce 2007 byla zahájena rekonstrukce stìžejní èásti technologie filtrace.
ÚV Mariánské Láznì s povrchovým zdrojem z vodního díla Mariánské Láznì a podzemními zdroji
Nimrod a Kováøská louka je hlavním zdrojem pitné vody skupinového vodovodu Mariánské Láznì.
Cílem rekonstrukce filtrace bylo zajistit stabilní výstupní kvalitu pitné vody vyhovující limitùm platné
vyhlášky s kapacitním výkonem 100 l/s. Došlo ke kompletní výmìnì stávajících potrubních rozvodù za
nerezové, byla vymìnìna dmychadla pracího vzduchu a vyøešeny hydraulické problémy odtoku
filtrované vody, pøi kterých docházelo k zatápìní technického podlaží. Stávající filtraèní náplò byla
vymìnìna za dvouvrstvou ve složení písek/antracit a písek/hydroantracit v sestavì 2+2 filtry.
Rekonstrukce úpravny s ohledem na nutnost zabezpeèit výrobu pitné vody probíhala za plného provozu.

Souèástí rekonstrukce rychlofiltrù byla i kompletní výmìna trubních rozvodù vè. armatur a elektrických
rozvodù. Materiálové provedení je z nerezové oceli tø. 1.4301. Souèasnì s výmìnou trubních rozvodù
byly všechny 4 rychlofiltry novì vybaveny potrubím zafiltrování. Pro vyøešení problémù se zatápìním
podlahy je provedeno zatrubnìní odpadního kanálu a jeho vodotìsné zakrytí v místnosti dmychadel.

Termíny realizace stavby:
Zahájení výstavby:
Ukonèení výstavby:
Zahájení zkušebního provozu:
Ukonèení zkušebního provozu:

K zajištìní nepøetržitého provozu filtrace, byla jednotlivá potrubí montována postupnì dle
rekonstruovaných filtrù.
Pro pokrytí nárokù na prací vzduch byla ve stávajících prostorách vedle filtrace postupnì vymìnìna
dmychadla pracího vzduchu za nová, opatøená protihlukovým krytem. Dmychadla jsou ovládána pøes
frekvenèní mìniè, který zaruèuje možnost nastavení optimálního množství pracího vzduchu.
Pro optimalizaci dodávky prací vody jsou doplnìny frekvenèní mìnièe i ke stávajícím èerpadlùm prací
vody, a to k malým i velkým.
V rámci rekonstrukce filtrù je provedena i výmìna filtraèní náplnì ve všech filtrech. Náplò nyní sestává
z písku o zrnitosti 1,6 - 2 mm, výška náplnì 15 cm, z písku o zrnitosti 0,5 - 1 mm, výška náplnì 85 cm a
antracitu (ve dvou filtrech) nebo hydroantracitu (také ve dvou filtrech) o zrnitosti 0,8 - 1,6 mm, výška
náplnì 60 cm.
V rámci tohoto provozního souboru je provedena i rekonstrukce vodomìrné šachty, odkud byl
vymontován indukèní prùtokomìr vèetnì redukcí a bylo propojeno potrubí.

09/2007
08/2008
09/2008
09/2009

Náklady stavby: ……………………………………………………...
Náklady na stavební èást:…………………………………….…......
Náklady na technologii:………………………………………….....
Realizace stavby byla podpoøena dotací Ministerstva zemìdìlství
Karlovarského kraje (3,2 mil.Kè.)

32 ,3 mil.Kè
7,2 mil. Kè
25,1 mil.Kè
ÈR (15,8 mil.Kè) a dotací

Práce na obnovì technologického zaøízení ÚV probìhly následovnì:
PS 01 Filtrace
K rekonstrukci filtrace bylo
pøikroèeno vzhledem k horšícímu se
stavu konstrukcí otevøených
rychlofiltrù, který by se mohl projevit
na kvalitì upravované vody. Byla
provedena náhrada mezidna u
vodárenských filtrù systémem
Leopold v kombinaci s dvouvrstvou
filtraèní náplní. Toto øešení umožòilo
použít vyšší filtraèní náplò a tím
zvýšit kalovou kapacitu filtrù.
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