
Rozdělení kontejnerových vodáren podle zdroje vody
Model SW-LM                                                                                     ŘEKA, POTOK

Základní technologické kroky

• Úprava hodnoty pH.

• Dávkování flokulantu.

• Flokulace ve flokulační komoře.

• Lamelový usazovák s recirkulací kalu.

• Gravitační pískové filtry.

• Desinfekce vody (chlorem, UV lampou).

• Konečná úprava hodnoty pH. 

Výhody

• Tradiční vodárenská technologie s velmi malou spotřebou elektrické energie, vhodná zejména pro zdroje

vody s vysokým obsahem nerozpuštěných látek.

• Spotřeba elektrické energie průměrně 0,28 kW/h na vyrobený 1 m³. 

Nevýhody

Pomalé uvedení do provozu (cca 2 – 4 hodiny) a určitá závislost kvality vyrobené pitné vody na kvalitě 

vstupní surové vody. 

Použití
Tento model je vhodný pro trvalé zásobování obyvatel pitnou vodou.

Model SW-UF                                                                 RYBNÍK, JEZERO, NÁDRŽ

Základní technologické kroky

• Úprava hodnoty pH.

• Dávkování flokulantu.

• Filtrace ultrafiltry o selektivitě v řádu 0,01 μm.

• Zpětné praní chemikáliemi (CEB).

• Zařízení na chemické čištění (CIP).

• Desinfekce vody (chlorem, UV lampou).

• Konečná úprava hodnoty pH. 



Výhody

• Moderní technologie úpravy vody s odstraněním škodlivých mikroorganizmů (spory bakterií a zárodky 

vodních mikroorganizmů).

• Rychlé uvedení do provozu (cca 30 minut) a nezávislost na kolísání kvality zdroje.

Nevýhody
Střední energetická náročnost a vyšší spotřeba chemikálií. Spotřeba elektrické energie průměrně cca 0,6 

kW/h na vyrobený 1 m³.

Použití
Tento model je vhodný zejména pro nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou v případě náhlých 

katastrofických událostí.

Model GW-GF                                                                               PODZEMNÍ VODA

Základní technologické kroky 

• Oxidace železa vzduchem při současném 

odvětrání CO .₂

• Úprava hodnoty pH.

• Oxidace železa a manganu chlornanem sodným 

nebo manganistanem draselným.

• Filtrace otevřenými gravitačními filtry s praním vzduchem.

• Desinfekce vody (chlorem, UV lampou).

• Konečná úprava hodnoty pH

Výhody

• Standardní evropská technologie s velmi malou spotřebou elektrické energie.

Spotřeba elektrické energie průměrně 0,22 kW/h na vyrobený 1 m³.

Nevýhody
Pomalé uvedení do provozu (cca 1 – 2 hodiny) a určitá závislost kvality vyrobené pitné vody na kvalitě 

vstupní surové vody.

Použití
Tento model je vhodný pro trvalé zásobování obyvatel pitnou vodou. 



Model GW-PF

Základní technologické kroky

• Oxidace železa vzduchem při současném odvětrání CO .₂

• Úprava hodnoty pH.

• Oxidace železa a manganu chlornanem sodným nebo manganistanem draselným.

• Filtrace tlakovými filtry s praním vzduchem při oxidaci manganu.

• Desinfekce vody (chlorem, UV lampou).

• Konečná úprava hodnoty pH. 

Výhody

• Standardní evropská technologie oxidace dvojmocného železa na filtrovatelnou trojmocnou formu a oxidace 

dvojmocného manganu na filtrovatelnou čtyřmocnou formu. 

Nevýhody
Střední energetická náročnost. Spotřeba elektrické energie průměrně 0,48 kW/h na vyrobený 1 m³.

Použití
Tento model je zejména vhodný jako předúprava vody pro následující reverzní osmozu (viz model RO).

Model RO                                                                                      BRAKICKÁ VODA

Základní technologické kroky

• Úprava hodnoty pH.

• Dávkování stabilizátoru tvrdosti vody.

• Svíčková filtrace (10/1 μm).

• Membrány TORAY na odsolení vody.

• Zařízení na chemické čištění (CIP).

• Odvětrání CO  z permeátu.₂

• Mineralizace permeátu.

• Desinfekce vody (chlorem, UV lampou).

• Konečná úprava hodnoty pH. 



Výhody

• Standardní světová technologie. 

Nevýhody
Spotřeba elektrické energie průměrně 2,1 kW/h na vyrobený 1 m³. Nutná výměna membránových elementů 

po cca 4 letech provozu.

Použití
Tento model je vhodný pouze tam, kde není k dispozici jiný zdroj vody, tj.:

• voda znečištěná anorganickými (As, F) nebo organickými látkami (pesticidy, herbicidy),

• mořská voda s obsahem rozpuštěných solí od 30 g/l do 50 g/l, ze dodávku kontejnerové úpravny 

vody uskutečnit na základě úplných rozborů zdroje surové vody.

V případech znečištění povrchové nebo podzemní vody obvykle postačí doplnění standardních modelů o 

tlakovou filtraci aktivním uhlím nebo speciálním sorbentem. Pro mořskou vodu je nedílnou součástí úpravny 

rekuperace energie koncentrátu z RO. 
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