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EKOPROGRES HRANICE a.s. je spole nost, která zajiš uje technologické dodávky vodohospodá ských za ízení. Byla založena v roce 1990 jako jedna z prvních zcela privátních akciových spole ností. Její sídlo je na pozemcích bývalé spole nosti Pavézka, která byla jedním ze
zakladatel vodohospodá ské tradice v Hranicích. Pro investi ní celky zajiš uje projekci, dodávky a servis, a to formou od kusové až po generální dodávku. adu speciálních za ízení vyrábí
podle svých konstruk ních ešení. Jedním z velice atraktivních program jsou erpací stanice.
Zde je t eba podotknout, že spole nost nevyrábí erpadla a armatury. Tato za ízení nakupuje od r zných výrobc podle p ání zákazníka s využitím vlastních zkušeností. Z toho vyplývá,
že erpací stanice dodává hlavn jako sou ást v tších celk . Pro investi ní celky vyrábí veškeré
p íslušenství, trubní rozvody a tvarovky, kotevní materiál, obslužné lávky apod. Zajímavým prvkem je t sn ní Link-Seal, které zajistí ut sn ní všech prostup potrubí stavebními konstrukcemi.
Sou ástí dodávky je samoz ejm motorická instalace a ídící systém. Celek se p edává investorovi po komplexním vyzkoušení a po zaškolení obsluhy. Spole nost projektuje erpací stanice pro
r zné oblasti použití. Typickými p edstaviteli možných dodávek jsou níže uvedené p íklady erpacích stanic.
Kanaliza ní erpací stanice se používají na p e erpání odpadních vod
v kanaliza ní síti. erpají velmi zne išt né
vody v nejr zn jším množství na pom rn
malé dopravní výšky. Dnes se pro tyto ú ely
používají tém výhradn ponorná kanaliza ní erpadla s ob žnými koly s velkou
pr chodností. Zde se podobn jako u istíren odpadních vod projevuje paradox velikosti – ne istoty z stávají stále stejn velké,
i když nároky na erpané množství, a tudíž
i na velikost erpadla, klesají. Proto není
vhodné pro normální provoz volit p íliš malá erpadla a malé potrubní systémy. S podobnou problematikou se vyrovnávají i r zné erpací stanice na istírnách odpadních vod.
Pro kanaliza ní erpací stanice dodáváme:
za ízení pro mechanické p ed išt ní vlastní
výroby ( esle, lapáky písku a tuk )
uzáv ry kanál (stavidla a hradítka)
trubní rozvody a jejich p íslušenství
ponorná kanaliza ní erpadla r zných výrobc
šneková erpadla
motorickou instalaci a ídicí systémy, v etn dálkového ovládání
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S podobnými problémy se musí vyrovnávat povod ové erpací stanice, které zajiš ují
erpání vody p i r zných stavech nebezpe í na vodních tocích a jejich povodích. Zde je nutno
dbát na vysokou bezpe nost provozu. Za ízení po p evážnou dobu nepracuje a jeho zaru ená innost se vyžaduje hlavn v období ohrožení majetk nebo život . Za ízení asto pracují s velkými
pr toky, a proto je t eba velkou pozornost v novat nátoku vody k sání erpadel.

vhodné podmínky pro provoz erpadel. Nevýhodou je malá zásoba vody, takže i p i krátkém
výpadku elektrické energie mohou nastat potíže s dodávkou vody. Další nevýhodou, která se
m že vyskytnout zejména u delších rozvod , je možnost výskytu tlakových ráz . Za ízení je
velmi podobné jednomu za ízení na ochranu výtla ných potrubí proti tlakovým ráz m, kdy se
jako ochranný prvek používá v trník – tlaková nádrž se vzduchovým polštá em. Je proto vhodné
posoudit automatické stanice s malým v trníkem a dlouhým výtla ným potrubím z hlediska
tlakových ráz v potrubí.
Další rozsáhlou oblastí jsou pr myslové
erpací stanice. Podstatný rozdíl proti
vodárenským erpacím stanicím je v tom, že
zpravidla pracují bez velkých vodojem a jsou
sou ástí v tšího technologického celku.
S ohledem na prom nlivost výkonu je potom
nutné v novat velkou pozornost p ípadu
soub hu n kolika
erpadel do jednoho
výtla ného potrubí. Problematika je velmi
rozsáhlá a každému p ípadu je t eba se v novat
zcela individuáln . Výhodou je možnost erpat
zkušenosti z p edchozích, ast ji se vyskytujících druh erpacích stanic.

Vodárenské erpací stanice se používají pro
zásobování obyvatelstva a podobné ú ely. S ohledem
na lenitost terénu a po et p ipojených obyvatel vyžadují tyto erpací stanice v tšinou individuální p ístup. erpání pro vodárenské ú ely se rozd luje na
n kolik stup . Prvním stupn m obvykle bývá podávací erpací stanice, dále následuje hlavní erpací
stanice úpravny, a nakonec p e erpávací stanice do
vodojem . Práci t chto erpacích stanic, a hlavn
provoz úpravny, zjednodušuje n kolik vodojem ,
které vytvá í pot ebnou akumulaci. Podávací erpací
stanice erpá pot ebné množství surové vody ze
zdroje do úpravny a vyžaduje tudíž pom rn malé
tlaky. Hlavní erpací stanice je srdcem úpravny vody
a zajiš uje její provoz. Tato erpací stanice se musí
vyrovnat s kolísáním odb ru vody a jsou zde proto
v tší nároky na ídící systém. P e erpávací stanice
zajiš ují vhodné parametry dodávané vody pro koncového zákazníka a využívají se proto zejména v lenitém terénu a ve výškových budovách.
Pro vodárenské erpací stanice dodáváme:
za ízení pro mechanické p ed išt ní vlastní výroby
uzáv ry kanál (stavidla a hradítka)
trubní rozvody a jejich p íslušenství
odst edivá erpadla r zných výrobc
motorickou instalaci a ídicí systémy, v etn dálkového ovládání a vizualizace
Zajímavým ešením jsou automatické
tlakové stanice, které se používají zejména pro
menší celky a v rovinatých územích, kde lze
t žko vybudovat vodojem pro gravita ní zásobování. Vodojem m že být úpln nahrazen tlakovými nádržemi se vzduchovým polštá em,
které mohou, zejména u malých celk zajistit
pot ebnou zásobu vody. Vzduchový polštá
a p im ené kolísání tlak v systému zajistí
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Podobnou skupinou erpacích stanice jsou závlahové a meliora ní erpací stanice
používané v zem d lství pro odvod ování a zavlažování. Z ekonomických d vod je to skupina
dnes zna n opomíjená. Problematika je op t velmi rozsáhlá. Za ízení pracuje v cyklech
závislých na po así a je nutno v novat zna nou pozornost zp sobu odstavení mimo sezónu
a op tovnému uvedení do provozu.
Sou ástí všech výše uvedených systém mohou být erpací stanice pro dávkování
chemikálií. Podle ú elu je možno dávkovat nejr zn jší chemikálie, kterým je nutno p izp sobit
materiálové provedení erpadel a potrubí. Spole ným rysem je požadavek na dávkování malého,
avšak p esného množství p i zna ném tlaku. Velký význam proto má i dokonalost ídícího
systému.
Zajímavým ešení, o kterém je zde možnost se zmínit, je možnost použití násoskových
systém . S výhodou se používají ve vodárenství a použití není vylou eno ani u kanaliza ních
systém p i p ekonávání terénních vln. K zavodn ní násosky se používají evakua ní stanice nebo
erpadla. Problematika použití je složitá a vyžaduje vždy individuální posouzení, vede však ke
zna ným úsporám p i provozování.
Spole nost EKOPROGRES HRANICE a.s. využívá dlouholetých zkušeností svých
pracovník s dopravou vody. K ešení p istupuje již od zpracování projektové dokumentace
a kon í p edáním hotového díla, v . zkušebního provozu. Podle požadavk zákazník nabízí
i následné provozování erpacích stanic. Na veškerá díla poskytuje záru ní i pozáru ní servis.
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