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Zákaloměr pod každým filtrem ... zbytečný luxus nebo skvělá investice? 

V revizi SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 

o jakosti vody určené k lidské spotřebě se objevil požadavek na kontinuální monitoring filtračních 

procesů na vodárnách pomocí on-line měření zákalu. Transpozici této evropské směrnice do legislativy 

ČR řeší novela zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona o vodovodech a kanalizacích, která již byla 

schválena vládou a v současné době čeká na schválení v Poslanecké sněmovně.  

V tomto článku bych chtěl vysvětlit, že jakékoliv zděšení provozovatelů vodáren z dodatečných nákladů 

na nákup zákaloměrů není na místě, nýbrž že tento požadavek má logické opodstatnění, protože může 

být cestou k výrazným provozním úsporám a k ještě lepší kvalitě distribuované pitné vody. Nasazením 

vhodných zákaloměrů na výstupy filtrů lze přizpůsobovat délku filtrační cyklů skutečnému zatížení filtrů 

a provozovat tak filtry maximálně efektivně jak z hlediska ekonomiky provozu, tak i z hlediska účinnosti 

filtrace. Delší filtrační cykly a tím pádem méně častá praní filtrů přinášejí značné úspory vody a energie. 

Díky zvýšení účinnosti filtrace je v produkované pitné vodě méně nerozpuštěných látek, což znamená 

méně nežádoucích úsad ve vodovodní síti a s nimi souvisejících rizik. Přináší to i další pozitiva (např. 

menší potřeba proplachů sítě atd.). 

Chtěl bych se  zaměřit na ten nejsnáze definovatelný přínos on-line měření zákalu na každém filtru. Tím 

je využití on-line měření zákalu za filtrem k optimalizaci a prodlužování filtračních cyklů. O tom, 

jak krátká může být návratnost investice do zákaloměru za filtrem a jakých úspor můžete snadno 

a téměř okamžitě začít dosahovat, se dočtete dále.  

Stávající stav na úpravnách vody v ČR 

Na drtivé většině úpraven vody v ČR jsou filtry doposud provozovány s konstantní délkou filtračních 

cyklů, kdy po určitých provozních hodinách nebo po určitém přefiltrovaném objemu vody obsluha filtr 

odstaví, vypere a zase najede do provozu (se zafiltrováním nebo bez). Délka filtračních cyklů se 

v průběhu kalendářního roku případně jen drobně upravuje v závislosti na ročním období a kvalitě 

vstupní vody. Tento způsob provozu filtrací se používá po desítky let. Zřejmě proto se nad tím nikdo 

nepozastavuje a obsluha na každé vodárně to považuje za samozřejmost. Pro obsluhu je výhodné, 

že má jasnou představu, kdy se který filtr bude prát, kolik prací vody bude kdy potřeba, kolik bude kdy 

odpadní vody z praní filtrů a vzhledem tomu, že je délka filtračního cyklu nastavena tak, aby bylo riziko 

průniku filtru před koncem cyklu minimální, je to z hlediska dodržení výstupní kvality vody relativně 

bezpečný způsob provozování filtrace. Jinými slovy filtr se pro jistotu pere brzy, obvykle již při velmi 

nízkém zanesení filtračního lože, aby při nenadálém zhoršení kvality vstupní vody kalová kapacita filtru 

při nastavené pevné délce cyklu stačila. Při fixní délce filtračního cyklu se skutečná úroveň zanesení lože 

filtru a to zda spuštění praní (pracího cyklu) není zbytečně předčasné, vůbec neřeší. Na obhajobu tohoto 

způsobu provozování filtrů nutno podotknout, že obsluha doposud neměla k dispozici dostatečně 

spolehlivé a přesné analyzátory, které by umožňovaly filtry provozovat efektivněji než pouze podle 

času. Stejně tak řízení délky filtračních cyklů podle tlakové ztráty (nebo dle natočení klapky odtokové 

regulace) by bylo bez stoprocentně spolehlivého měření zákalu za filtrem dosti riskantní.  

SIGRIST AquaScat 2 WTM iQ – ideální nástroj pro flexibilní řízení délky filtračních cyklů 

Naše společnost představila koncem loňského roku měřicí sestavu inteligentního zákaloměru SIGRIST 

AquaScat 2 WTM iQ, která je pro monitoring provozu jak otevřeného, ale i uzavřeného tlakového filtru 

naprosto ideálním řešením. Zákal měří plně v souladu s požadavky na nefelometrické měření zákalu 

a na rozdíl od drtivé většiny laboratorních zákaloměrů nemá žádný problém s měřením zákalu i pod 

referenční hodnotou 0,3 NTU (stejná jednotka jako FNU), kterou nově požaduje za filtry unijní 

legislativa. Kromě vysoce přesného, absolutně stabilního a zcela bezúdržbového měření zákalu 
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(s rozlišením na 0,001 FNU a bez jakéhokoliv driftu v čase) sestava současně vyhodnocuje i aktuální 

úroveň zanesení filtračního lože pomocí inteligentního vyhodnocení průtoku vzorku zákaloměrem 

a navíc umožňuje provádět detailní diagnostiku stavu a chodu filtru (správnost nastavení odtokové 

regulace a plynulost průtoku vody ložem filtru, rovnoměrnost nátoku vody na jednotlivé filtry, těsnost 

klapek, atd).  

Filtr s touto sestavou na výstupu tak lze prát až při 

dosažení definované úrovně zanesení a přitom je zákal 

za filtrem neboli účinnost filtračního procesu 

nepřetržitě zcela pod kontrolou. Délka filtračního cyklu 

se automaticky přizpůsobuje kvalitě vstupní vody. Když 

se díky čistší vstupní vodě filtr zanáší pomaleji, je 

filtrační cyklus delší. Při zhoršené kvalitě vstupní vody 

je dosaženo definované úrovně zanesení lože dříve 

a filtrační cyklus je kratší. Případný průnik nerozpuště-

ných látek zákaloměr spolehlivě zaznamená a filtrační 

cyklus lze neprodleně ukončit.  

Úroveň zanesení lože filtru, při jejímž dosažení se filtr 

vypere (nebo obsluha filtr vypere), se volí tak, aby se 

pravděpodobnost nežádoucího průniku minimalizovala. 

Dle našich dosavadních provozních zkušeností získaných 

na řadě významných úpraven v ČR se ukazuje jako bezpečné optimum ukončit filtrační cyklus při úrovni 

40 % zanesení filtru. Po překročení této úrovně již rychlost zanášení filtru výrazně zrychluje a riziko 

nežádoucího průniku nerozpuštěných látek značně narůstá. Vyprání filtru při úrovni zanesení kolem 

40 % je tak sice o něco v předstihu, než co by filtr byl schopen najet, ale je to bezpečná mez umožňující 

určitou flexibilitu v plánování praní (filtr se v případě potřeby může ještě nějakou dobu nechat jet) 

a zároveň se filtr odstavuje ve fázi, kdy je dosažena maximální filtrační účinnost (nejnižší zákal). 

Způsob on-line vyhodnocování zanesení lože filtru 

Tlak pod filtrem (v místě odběru vzorku pro 

zákaloměr) od vyprání postupně klesá 

úměrně zanášení lože filtru a díky tomu 

klesá i průtok zákaloměrem. Pokles průtoku 

je přepočítáván na procentuální zanesení 

filtračního lože. Po dosažení zvolené úrovně 

zanesení filtru (například úroveň zanesení 

lože 40 %) nebo při překročení zvolené 

úrovně zákalu (například 0,080 FNU) dá 

zákaloměr signál obsluze (nebo řídicímu 

systému), že je potřeba filtr odstavit 

a vyprat. Správně zvolené místo odběru 

vzorku pod filtrem dovoluje sledovat zákal i 

během zafiltrování a řídit jeho délku. Po 

vyprání opět zákaloměr signalizuje úroveň 

zanesení lože filtru 0% a procenta zanesení 

během filtračního cyklu opět postupně 

narůstají dle rychlosti zanášení filtru.     

Obr. 1: Sestava SIGRIST AquaScat 2 WTM iQ 

Obr. 2: Vizualizace ve službě Comet Cloud 

     (začátek a konec filtračního cyklu) 
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Náklady na jedno vyprání jednoho vodárenského filtru  

Otevřené vodárenské filtry se perou v sekvenci, kdy se při snížené hladině ve filtru nejdříve lože vypere 

velkým proudem vzduchu, poté obvykle následuje praní vodou a vzduchem a nakonec důkladné vyprání 

velkým průtokem prací vody. Významná je i fáze zafiltrování (zapracování filtru po vyprání). Praní filtru 

zabere v porovnání s délkou filtračního cyklu relativně krátkou dobu, avšak je třeba si uvědomit, že při 

praní je čerpána do filtru prací voda průtokem mnohonásobně vyšším (až několik set l/s), než je průtok 

vody během filtračního cyklu. Spotřeba prací vody na vyprání jednoho filtru je tudíž značná (až několik 

set m3) a liší se samozřejmě dle velikosti filtru a nastavené časové sekvence jednotlivých fází praní. Jako 

prací voda se většinou používá výstupní upravená chlorovaná pitná vody z akumulace (nebo z vodojemu 

prací vody). Do nákladů na jedno vyprání tudíž vstupuje nejen cena za odběr samotné surové vody, 

ale i náklady na její úpravu na vodu pitnou. Po použití na vyprání filtru se tato voda vypustí jako 

zpoplatněná voda odpadní nebo se po předúpravě (například odsazením) vrací do surové vody. 

Významný podíl v nákladech na praní filtru má i cena elektrické energie. Dmychadla dodávající vzduch 

při praní vzduchem i čerpadla prací vody při praní vodou mají každé z nich příkon několika desítek kW.  

Když tyto nákladové položky sečteme, lze konstatovat, že náklady na vyprání jednoho vodárenského 

filtru se pohybují v řádech několika tisíc Kč. Konkrétní výše nákladů závisí na velikosti filtru, nastavení 

pracího cyklu, době zafiltrování, ceně úpravy jednoho m3 vody na dané úpravně, ceně za odběr surové 

vody a vypouštění odpadní vody z praní (v případě nevracení vody z praní filtrů do technologie) a na 

ceně elektrické energie.  

Kromě nákladů na praní je obzvláště při krátkých filtračních cyklech třeba brát do úvahy i omezenou 

časovou disponibilitu filtru. Nejen s ohledem na dobu trvání pracího cyklu (obvykle cca 20 minut), 

ale hlavně s ohledem na provozní dobu filtru, která je potřeba na vyrobení objemu pitné vody, který je 

následně jako prací voda spotřebován na jeho vyprání. Například otevřený filtr o ploše 50 m2 filtrující 

20 l/s vody vyrábí 300 m3 vody potřebných jen na své vyprání déle než 4 hodiny provozního času. 

To  bývá na některých úpravnách i více než 10% délky filtračního cyklu.  

SIGRIST AquaScat 2 WTM iQ pod každý filtr? … Proč ne, když se to vyplatí!  

Abyste získali konkrétnější představu, jaký potenciál úspor přináší flexibilní řízení délky filtračních cyklů, 

připravil jsem tabulku, v níž si každý provozovatel dle jím používané délky filtračních cyklů může najít, 

jaké úspory by za rok na jednom filtru dosáhl, pokud by průměrnou délku filtračního cyklu prodloužil 

díky flexibilnímu řízení o 25 %, 50 %, 100 % a 200 %.  

Pro zjednodušení jsem počítal s náklady na jedno vyprání jednoho filtru 5 000 Kč. To jsou náklady 

zhruba připadající na vyprání jednoho otevřeného vodárenského filtru o ploše 50 m2 na úpravně, kde se 

odpadní voda z praní do surové vody nevrací. Pokud někomu vychází náklady na jedno vyprání vyšší 

či nižší, v tabulce uvedené úspory si může úměrně tomu upravit. 

Tabulka 1: Kalkulace roční úspory nákladů praní připadající na jeden filtr 
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Potvrzuji, že uvedené úspory jsou kalkulovány pro jeden filtr. Celkové dosažitelné roční úspory tudíž 

můžete získat vynásobením počtem filtrů, které provozujete. Návratnost investice do pořízení 

inteligentních zákaloměrů SIGRIST AquaScat 2 WTM iQ vychází velice příznivě. Může být i výrazně kratší 

než jeden rok. Když vezmete do úvahy, že tyto švýcarské zákaloměry jsou schopné i déle než 20 let 

spolehlivě a takřka bezúdržbově sloužit, vrátí se Vám investice do jejich pořízení mnohonásobně. 

Podotýkám, že i všechny dosavadní instalace zákaloměrů SIGRIST AquaScat 2 WTM lze o funkci 

inteligentního vyhodnocení úrovně zanesení lože filtru umožňující flexibilní řízení délky filtračních cyklů 

doplnit.  

Není nač čekat … šetřit můžete začít prakticky okamžitě! 

Máte zájem si vyzkoušet, jakých úspor nákladů na praní filtrů byste byli schopni dosahovat na Vašem 

provozu a osadit našimi zákaloměry všechny filtry? Není třeba čekat na zdlouhavé schvalování investic. 

Nabízíme možnost pronájmu libovolného počtu zákaloměrů na libovolně dlouhou dobu při měsíční ceně 

pronájmu srovnatelné s jedním ušetřeným pracím cyklem. Pracích cyklů a jim odpovídajících nákladů 

přitom za každý měsíc ušetříte mnohem více. Bonusem pro Vás bude to, že bez potřeby jakýchkoliv 

investic splníte nové požadavky legislativy EU na kontinuální monitoring filtračních procesů na 

vodárnách pomocí on-line měření zákalu. 

Pro první vlnu instalací připravujeme 50 kusů sestav zákaloměrů SIGRIST AquaScat 2 WTM iQ. Zájemce 

budeme vyřizovat v pořadí, v jakém se na nás obrátí. Sestavy pronajímáme včetně GSM přenosu 

měřených hodnot do zabezpečeného cloudového úložiště. Budete tak mít možnost sledovat pohodlně 

a přehledně aktuální hodnoty a grafické průběhy zákalu a postupného zanášení filtrů na mobilu a PC. 

V ceně pronájmu je zahrnut i veškerý servis, kalibrace a naše technické poradenství. Provozovatelům 

garantujme, že zákaloměry budou fungovat naprosto bezobslužně. Díky jedinečnému zcela 

bezkontaktnímu způsobu měření není žádné čištění optiky zákaloměru potřeba.  
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