č. akce: 222220002

a) Identifikační údaje o plánované stavbě v členění
název stavby – tok, název MVE Vrchlice, modernizace šoupátkového uzávěru TG2
místo, případně ř. km, k. ú. VD Vrchlice, ř. km 10,800, k. ú. Malešov
Inventární číslo DM
9051000358
identifikátor ISYPO
400073390
b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (důvod, proč je
akce připravována).
Modernizací šoupátka dojde k plnému využití energetického potenciálu MVE Vrchlice.
- Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).
MVE Vrchlice slouží k využití energetického potenciálu povrchových vod k výrobě elektrické
energie na VD Vrchlice.
Je situována ve strojovně uzávěrů dvou spodních výpustí VD Vrchlice a sestává ze dvou
soustrojí s automatickým provozem. Obě soustrojí jsou odstředivá horizontální jednostupňová
čerpadla pracující v turbínovém režimu. Asynchronní generátory jsou připojeny k turbíně přímo
pomocí pružných spojek.
Soustrojí TG1 má schopnost zpracovávat průtok odpovídající MZP 30 l/s.
Soustrojí TG2 má schopnost zpracovávat průtok 90 l/s, je přizpůsobeno pro zpracování
vyšších průtoků než MZP a je tedy v činnosti jen po část roku. Celkový maximální povolený
průtok 120 l/s, celkový dosažitelný výkon MVE je 25,5 kW.
Na osazené přechodové potrubní odbočce k soustrojí TG2 DN 250 z potrubí DN 700 levé
výpusti je osazeno šoupátko DN 250, PN 10, s elektropohonem (servopohon AUMA SA 10.2).
Typ šoupátka je VAG EKO Plus, měkkotěsnící šoupátko. Šoupátkový uzávěr plní funkci
regulace soustrojí a zároveň havarijního uzávěru. Bez něj nelze provést ani najetí a připojení
soustrojí do sítě, taktéž havarijní i provozní odstavení.
Při automatickém najíždění soustrojí, tj. otevírání šoupátka do průtoku, dochází opakovaně k
překročení max. povoleného momentu a zastavení chodu. Odpory jsou tak velké, že
manipulace není možná jak motoricky, tak manuálně. Pravděpodobnou příčinou navýšení
ovládacího momentu je hromadění usazenin ve vodící drážce klínu a změna kluzných
vlastností pryžového těsnění klínu šoupátka. Tyto armatury nejsou dle výrobce určeny k
regulaci průtoku a jsou instalovány v poloze, která není pro surovou vodu doporučena.
Návrh technického řešení:
Možným řešením je modernizace šoupátkového uzávěru na nátoku na TG za regulační
šoupátko s těsněním typu kov-kov. Toto šoupátko by mělo ideálně mít možnosti instalace
v horizontální poloze. Před pořízením a instalací je nutno prověřit vhodnost použití
stávajícího pohonu (ovládací momenty, otáčky). V případě, že nové šoupátko by bylo nutné
instalovat ve svislé poloze, bude nutné upravit i nátok na turbínu.
- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do
jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.
Předmět akce je v souladu s povinnostmi správce toku a vlastníka vodního díla dle zákona č.
254/2001 sb. v platném znění.
- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.
V případě, že nedojde k realizaci akce, bude i nadále docházet k omezení plného využití
kapacity MVE, tzn., že při vyšších průtocích nad kapacitu TG1 se nezpracovaná voda bude
pouštět jalově základovými výpustěmi.
- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky
(odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).
Realizace akce vyžaduje odbornost, kterou podnik nedisponuje.
- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
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- Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění, který se provádí vždy
v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí
liniového majetku (úpravy toků)
- hodnocení VH neprovedeno, nejedná se o liniovou stavbu
c) kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení
těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti investice (např.
MVE)
Předpokládaný náklad 140 tis. Kč je stanoven odborným odhadem na základě již
realizovaných akcí podobného charakteru.
d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na
stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních
konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné
požadavky na plochy a prostory apod.,
Předmětná akce nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a není potřeba
posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost a zabezpečení
z hlediska požární a civilní ochrany.
e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a
komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení
na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí,
zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,
napojení na rozvodné a komunikační sítě:
ze strojovny VD
napojení na kanalizaci a vodu:
není potřeba
napojení na dopravní infrastrukturu:
přístup ze silnice Bylany – Nová Lhota
zábor ZPF:
není
zařízení staveniště:
v areálu VD
vliv stavby na životní prostředí:
negativní vliv se nepředpokládá
V rámci dodávky je dále nutno dodavatelem zajistit:
 vypracování technické zprávy skutečného provedení díla
 zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby
skryty nebo zakryty
 dodavatel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením
dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)
 dále musí dodavatel přijmout taková opatření, aby:
 použité mechanizační zařízení nezpůsobilo možné znečištění čistoty vody
 stavební mechanizmy splňovaly všechny bezpečnostní požadavky z hlediska
provozu a to zejména z hlediska možného úniku pohonných hmot či olejů
 dodavatel při nakládání se vzniklými odpady plnil ustanovení §16 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně
osobám oprávněným dle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
 dodavatel během prací zajišťoval pořádek na pracovišti
Dodavatel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je
předá objednateli (PL).
Po ukončení stavby je dodavatel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci projektu
používal a uvést tyto do původního stavu.
Dodavatel bude s předstihem informovat objednatele o jednotlivých fázích probíhající opravy.
f)

údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.)
event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany
(kulturní památka, technická památka apod.)
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g)

v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v
rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,
Tato akce není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí.
h) majetkoprávní vztahy:
 listiny, prokazující vlastnické právo ke stavbě (smlouva prokazující nabytí
majetku, kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas)
Stavba bude prováděna na majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe,
státní podnik.
 dokumentace skutečného provedení nebo pasport stavby (nebo jiná dostupná
dokumentace stavby)
 geodetické zaměření skutečného provedení stavby nebo geometrický plán pro
vyznačení vodního díla (je-li k dispozici)
VD Vrchlice je zapsáno do katastru nemovitostí.
 aktuální stav dotčených pozemků (doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem
z katastru nemovitostí)
Parcelní číslo k. ú.
Druh pozemku vlastník
viz příloha

Vodní dílo

Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
50003 Hradec Králové

i)

požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou,
pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i
reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce
uvedení stavby do provozu,
Po provedené akci se nepředpokládá vynaložení dalších prostředků.
j)

v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné
manipulace pro realizaci stavby,
Realizace akce vyžaduje nutnost zajištění mimořádné manipulace.
k)

výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z
prostředků dotačních programů),
Akce nebude hrazena z prostředků dotačních titulů.
l)

rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z
nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních
případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory
korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s
předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení
stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM),
Stavba není dělena na stavební objekty.
Přílohy:
Snímek GIS Vrchlice
Vodohospodářská mapa Vrchlice
Snímek mapy KN Vrchlice
Informace o pozemcích Vrchlice
Zpráva z prohlídky šoupátkového uzávěru VODNÍ DÍLA – TBD a. s.
Fotodokumentace
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1.

Prohlídka šoupátkového uzávěru DN250 před TG2 MVE

ÚVOD

Na základě provozních problémů se šoupátkovým uzávěrem DN250 před TG2 MVE, která je
součástí VD Vrchlice, byla provedena prohlídka a funkční zkoušky tohoto uzávěru. Provedená
prohlídka a vyhodnocení funkční zkoušky bude součástí podkladů pro návrh úprav či jiných
opatření k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu zařízení MVE.
Prohlídku a vyhodnocení funkční zkoušky zajišťovala společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
pro Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové na základě smlouvy D911160014, příloha 3d.
Prohlídka a následná funkční zkouška byla provedena dne 22. 07. 2020, od 9:30 do 13:00.

2.

STRUČNÝ POPIS MVE

MVE Vrchlice je tvořena dvěma soustrojími, TG1 a TG2. Obě soustrojí jsou odstředivá
horizontální jednostupňová čerpadla pracující v turbínovém režimu. Asynchronní generátory
jsou připojeny k turbíně přímo pomocí pružných spojek. Výkonové parametry osazených
soustrojí jsou rozdílné, viz níže. MVE Vrchlice umožňuje provoz s bezobslužným, plně
automatickým provozem. Celkový dosažitelný výkon MVE je 25,5 kW.

2.1

TG1

Soustrojí TG1 je tvořeno odstředivým jednostupňovým čerpadlem v horizontálním uspořádání
s el. motorem pracujícím v turbínovém režimu. Generátor je poháněn turbínou napřímo. Hřídele
turbíny a generátoru jsou spojeny pružnou spojkou včetně krytu. Soustrojí čerpadlo – generátor
je upevněno na společném rámu.
Výkonově je TG1 přizpůsobeno pro zpracování minimálního zůstatkového průtoku a je tedy
v činnosti po většinu roku.
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Prohlídka šoupátkového uzávěru DN250 před TG2 MVE

Parametry soustrojí (uváděné výrobcem pro čerpadlový provoz):
Čerpadlo (Turbína):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Název T-META-PLUS 22 LY
Typ T-80-250-25-LY-010-09
Dopravní výška H = 28 – 32 m
Průtok Q = 30 – 38 l/s
Příkon P = 6,43 – 7,9 kW
Jmenovité otáčky n = 1530 1/min
Materiál tělesa EN-GJL-200
Materiál OK 1.4308
Materiál hřídele 11600
ucpávka provazcová

Elektromotor (Generátor):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Typ 1LE1604-1CB29
Tvar IM 1001 (IMB3)
Krytí IP55
Výkon P = 7,5 kW
Spínání generátor 400 VD
Otáčky n = 1530 1/min
Provozní napětí U = 400 V
Jmenovitý proud I = 14,3 A
Kmitočet f = 50 Hz

Přívodní potrubí TG1:
Na stávající přechodové potrubní odbočce DN 200 z potrubí DN 700 pravé výpusti je osazeno
šoupátko s elektropohonem DN 200, PN 10 (pozice M1). Typ šoupátka je VAG EKO Plus,
měkkotěsnící šoupátko. Následně je osazena montážní vložka a potrubí DN 200 přivedeno až
k hrdlu DN 80 čerpadla. Těsně před hrdlem čerpadla je redukční kus z DN 200 na DN 80. Pro
připojení čerpadla je použita pružná pryžová vložka.
Materiál potrubí je konstrukční ocel tř. 11 dle ČSN, trubka je podélně svařovaná. Na povrchu
potrubí byla provedena protikorozní ochrana odpovídající systému B1. Na potrubní odbočce
DN½“ z potrubí DN 200 je instalován manometr s kulovým kohoutem. Na potrubní odbočce
DN ½“ v nejvyšším bodě potrubí DN 150 je instalováno odvzdušnění s kulovým kohoutem.
Odpadní potrubí TG1:
Na hrdlo čerpadla DN 125 je osazena pružná pryžová vložka, následně je osazeno šoupátko
DN 125 PN 16 s ručním ovládáním a montážní vložka. Potrubí dále přechází na DN150. Přes
těsněný prostup stěnou strojovny je potrubí vyvedené na vnější líc zdi strojovny a vedené dále
až na úroveň 291,20 m n. m. Potrubí DN 150 je kotvené k vnější zdi strojovny. Materiál potrubí
je konstrukční ocel tř. 11 dle ČSN, trubka je podélně svařovaná. Na povrchu potrubí je
provedena protikorozní ochrana odpovídající systému B1.
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TG2

Soustrojí TG1 je tvořeno odstředivým jednostupňovým čerpadlem v horizontálním uspořádání
s el. motorem pracujícím v turbínovém režimu. Generátor je poháněn turbínou napřímo. Hřídele
turbíny a generátoru jsou spojeny pružnou spojkou včetně krytu. Soustrojí čerpadlo – generátor
je upevněno na společném rámu. Rám soustrojí je ukotven k nosné plošině.
Výkonově je TG2 přizpůsobeno pro zpracování vyšších průtoků než MZP a je tedy v činnosti
jen po část roku.

Parametry soustrojí (uváděné výrobcem pro čerpadlový provoz):
Čerpadlo (Turbína):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Název T-META-PLUS 34 LY
Typ T-150-NHD-250-55-LY-010-09
Dopravní výška H = 28 – 32 m
Průtok Q = 90 – 100 l/s
Příkon P = 17,5 – 21,6 kW
Jmenovité otáčky n = 1530 1/min
Materiál tělesa EN-GJL-200
Materiál OK 1.4308
Materiál hřídele 11600
ucpávka provazcová

Elektromotor (Generátor):
•

Typ 1LE1604-1EB29
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•
•
•
•
•
•
•
•

Prohlídka šoupátkového uzávěru DN250 před TG2 MVE

Tvar IM 1001 (IMB3)
Krytí IP55
Výkon P = 18 kW
Spínání generátor 400 VD
Otáčky n = 1530 1/min
Provozní napětí U = 400 V
Jmenovitý proud I = 35 A
Kmitočet f = 50 Hz

Přívodní potrubí TG2:
Na nově osazené přechodové potrubní odbočce DN 250 z potrubí DN 700 levé výpusti je
osazeno šoupátko s elektropohonem DN 250, PN 10 (pozice M2). Typ šoupátka je VAG EKO
Plus, měkkotěsnící šoupátko. Následně je osazena montážní vložka a potrubí DN 250
přivedeno až k hrdlu DN 150 čerpadla. Těsně před hrdlem čerpadla je potrubí redukováno z
DN 250 na DN 150. Pro připojení čerpadla je použita pružná pryžová vložka. Materiál potrubí
je konstrukční ocel tř. 11 dle ČSN, trubka je podélně svařovaná. Na povrchu potrubí je
provedena protikorozní ochrana odpovídající systému B1. Na potrubní odbočce DN½“ z
potrubí DN 250 je instalován manometr s kulovým kohoutem. Na potrubní odbočce DN ½“ v
nejvyšším bodě potrubí DN 250 je instalováno odvzdušnění s kulovým kohoutem.
Odpadní potrubí TG2:
Na hrdlo čerpadla DN 200 je osazena pružná pryžová vložka, následně je osazeno demontované
šoupátko DN 200 PN 10 s ručním ovládáním a nová montážní vložka. Potrubí DN200 je
napojeno na původní potrubí DN 200 odpadu poblíž žebříku u podlahy ve strojovně. Potrubí
DN 200 je kotvené. Materiál potrubí je konstrukční ocel tř. 11 dle ČSN, trubka je podélně
svařovaná. Na povrchu potrubí je provedena protikorozní ochrana odpovídající systému B1.

2.3

Potrubí obtoku

Obtok tvoří potrubí DN 200. Na instalovaném potrubí DN 200 je osazena montážní vložka a
šoupátko DN 200 PN 10 (pozice M3) s elektrickým pohonem, který automaticky po odstavení
otevírá uzávěr a zajišťuje převádění MZP. Typ šoupátka je VAG EKO Plus, měkkotěsnící
šoupátko. Potrubí obtoku DN 200 je dále propojené s novým potrubím odtoku ze soustrojí TG2
do odpadu. Na potrubí obtoku DN 200 je provedena protikorozní ochrana – systém B1.

3.

PROHLÍDKA ŠOUPÁTKOVÉHO UZÁVĚRU DN250 TG2

Po zahrazení a vypuštění potrubí bylo demontováno šoupátko DN250 před soustrojím TG2
(pozice M2) a provedena kontrola stavu vnitřní části tělesa, klínu a matice s vřetenem. Při
kontrole bylo nalezeno pouze částečné opotřebení vodících lišt klínu, což odpovídá uvedenému
regulačnímu provozu a stavu při poslední prohlídce, která byla provedena jako reklamační (viz
zpráva VAG, reklamace 1000000449). Vnitřní část tělesa včetně vodících drážek pro klín je
bez poškození. Chod vřetene v matici je volný, vřeteno je nepoškozené. Na tělese šoupátka a
klínu dochází k usazování jemných usazenin.
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Demontované šoupátko DN250 (M2).

Těleso šoupátka, usazeniny.

Vodící drážky, levá strana.

Vodící drážky, pravá strana.
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Klín, těsnění.

4.

POSOUZENÍ FUNKCE ŠOUPÁTKOVÉHO UZÁVĚRU M2

Po prohlídce šoupátka a zjištění, že zde nejsou patrné žádné mechanické závady, bylo šoupátko
zpětně namontováno a uvedeno do provozu.
Šoupátkový uzávěr plní funkci regulace soustrojí a zároveň havarijního uzávěru. Bez něj nelze
provést ani najetí a připojení soustrojí do sítě, taktéž havarijní i provozní odstavení.

4.1

Chování uzávěru M2 po uvedení do provozu

Při plnění přívodního potrubí TG2 bylo zavřené šoupátko na odtoku, šoupátko DN250 na
nátoku (M2) bylo také zavřené. V této koncové zavřené poloze vykazovalo šoupátko netěsnosti
(při plnění potrubí došlo k vyrovnání tlaků před a za šoupátkem, kontrola tlaku na manometru
na nátokovém potrubí). Těsnosti bylo možno dosáhnout ručním dotažením v koncové poloze.
Po zavodnění potrubí bylo šoupátko nejprve otevíráno a zavíráno do vyrovnaných tlaků
(zavřené šoupátko na odtoku). Chod v rozsahu 0-6% otevření odpovídající automatickému
najíždění soustrojí TG2 byl plynulý.
Při otevření šoupátka na odtoku a automatickém najíždění soustrojí, tj. otevírání šoupátka do
průtoku, došlo opakovaně k překročení max. povoleného momentu a zastavení chodu. Při
pokusu o ruční otevírání bylo zjištěno, že odpory jsou tak velké, že manipulace není možná jak
motoricky, tak manuálně.
Pravděpodobnou příčinou navýšení ovládacího momentu je hromadění usazenin ve vodící
drážce klínu, možná je také změna kluzných vlastností pryžového těsnění klínu šoupátka. Tyto
armatury nejsou dle výrobce určeny k regulaci průtoku a jsou instalovány v poloze, která není
pro surovou vodu doporučena.
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Možným řešením je výměna šoupátkového uzávěru na nátoku na TG za regulační šoupátko
s těsněním typu kov-kov. Toto šoupátko by mělo ideálně mít možnosti instalace v horizontální
poloze. Před pořízením a instalací je nutno prověřit vhodnost použití stávajícího pohonu
(ovládací momenty, otáčky). V případě, že nové šoupátko by bylo nutné instalovat ve svislé
poloze, bude nutné upravit nátok na turbínu.

4.2

Provoz TG2 před poruchovým stavem

Před poruchovým stavem bylo TG2 občasně v provozu. Vzhledem k nepříznivé hydrologické
situaci v posledních letech však TG2 nebylo v provozu cca 1 rok.
Při běžném provozu, kdy nedocházelo k poruchám provozu na šoupátkovém uzávěru, bylo
zjištěno, že je nutné škrtit průtok (a navyšovat hydraulické ztráty) šoupátkem na nátoku. Škrcení
je řízeno řídicím systémem automaticky. Běžná úroveň škrcení odpovídá 40% otevření
šoupátkového uzávěru. Při tomto otevření a hladině v nádrži odpovídající cca -3 m pod úrovní
max. zásobní hladiny dochází již k dosažení max. výkonu generátoru 18 kW.
Pokud dojde k většímu otevření šoupátkového uzávěru, výkon na hřídeli se zvýší, dojde
k přetížení generátoru a odpojení od sítě. Následně se turbína roztočí do průběžných otáček a
dojde k havarijnímu zavření šoupátkového uzávěru na nátoku.
Pravděpodobnou příčinou nutnosti škrcení je vysoký výkon na hřídeli vzhledem k nominálnímu
výkonu generátoru. V praxi se pro čerpadla v turbínovém režimu doporučuje volit generátor
s nominálním výkonem o 20-30 % vyšším, než je vypočítaný výkon na hřídeli.
V DSPS k MVE Vrchlice jsou uvedeny výrobcem parametry pro čerpadlový provoz, které se
neshodují s dodaným diagramem k tomuto čerpadlu:
•
•
•
•
•
•

Název T-META-PLUS 34 LY
Typ T-150-NHD-250-55-LY-010-09
Dopravní výška H = 28 – 32 m
Průtok Q = 90 – 100 l/s
Příkon P = 17,5 – 21,6 kW
Jmenovité otáčky n = 1530 1/min
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Charakteristika čerpadla TG2 v čerpadlovém režimu

Charakteristika čerpadla pro čerpadlovým provoz neodpovídá charakteristice pro turbínový
provoz. Tu je třeba ideálně změřit, případně ji lze z obecných empirických vztahů s určitou
nepřesností odvodit. Pro parametry čerpadla (v čerpadlovém režimu) podle technické zprávy
v DSPS by pak odpovídala následující charakteristika v turbínovém režimu:
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Pro parametry čerpadla (v čerpadlovém režimu) podle dodané charakteristiky čerpadla
v čerpadlovém režimu by pak odpovídala následující charakteristika v turbínovém režimu:
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Z obou výše uvedených grafů je patrné, že výkon čerpadla v turbínovém režimu je vyšší než
nominální výkon generátoru. Vzhledem k účelu užívání TG2, tj. zpracování občasných odtoků
z VD vyšších než MZP, pak připadá v úvahu výměna generátoru za výkonnější (22 kW). Pro
tuto variantu je nutné ověřit maximální výkonové parametry elektro-části MVE, případně řešit
souběh obou TG, nebo navýšit rezervovaný výkon u správce distribuční sítě. Další možností
zůstává současný způsob provozu za přijmutí zbytečných výkonových ztrát.

5.

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Po zjištěné opakované poruše na šoupátku DN250 PN10 umístěném na nátoku na soustrojí TG2
MVE Vrchlice (pozice M2) byla provedena demontáž a prohlídka šoupátkového uzávěru a po
zpětné montáži funkční zkouška.
Při prohlídce demontovaného šoupátka nebyla nalezena žádná mechanická závada na hlavních
součástech uzávěru. Bylo patrné běžné opotřebení odpovídající charakteru používání pro účely
regulace TG2. Dále bylo patrné zanesení jemnozrnnými sedimenty.
Při funkční zkoušce bylo zjištěno, že šoupátkem nelze manipulovat do průtoku, nesplňuje tudíž
regulační funkci. Opakovaně docházelo k vypínání pohonu vlivem překročení max. ovládacího
momentu. Šoupátko nebylo možné otevřít ani ručně. V zavřené poloze bez ručního dotažení
dochází k netěsnostem.
Použitá šoupátka na pozicích M1, M2 a M3 jsou měkkotěsnící šoupátkové uzávěry
s pogumovaným klínem pryží EPDM. Tyto uzávěry nejsou vhodné pro regulaci průtoků a
nejsou v použití se surovou vodou vhodné k instalaci ve vodorovné poloze.
K závadám dochází u TG2, pravděpodobně vlivem většího průměru dochází k mnohem vyšším
změnám odporů při pohybu klínu. Není však vyloučeno, že vlivem stárnutí a opotřebení
materiálu, nezačne docházet k obdobným problémům i na šoupátku DN200 PN10 před TG1
(pozice M1).
Na základě prohlídky a funkční zkoušky doporučujeme výměnu šoupátek před turbínami TG2
i TG1 za jiné, které umožňují regulaci průtoku a jsou s těsněním typu kov-kov. Je nutné
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prověřit, zda tato šoupátka bude možné instalovat do vodorovné polohy, v opačném případě
bude nutné provést úpravy na nátokových potrubích a umístit je na vodorovnou část (vrchní
část kolene) potrubí. Dále je třeba prověřit kompatibilitu se stávajícími pohony (max. ovládací
moment, otáčky).
Při provozu soustrojí TG2 je nutná regulace průtoku a spádu (škrcení) šoupátkovým uzávěrem
před turbínou. Bez této regulace dochází k pravděpodobně k překročení max. výkonu
generátoru a odpojení od sítě. Pro zlepšení účinnosti výroby el. energie lze doporučit výměnu
generátoru za nový s vyšším nominálním výkonem (22 kW). Pro tuto variantu je nutné ověřit
maximální výkonové parametry elektro-části MVE, případně řešit souběh obou TG, nebo
navýšit rezervovaný výkon u správce distribuční sítě. Výměnou generátoru není dotčena
potřeba výměny šoupátkového uzávěru, bez kterého nelze provést najetí a připojení soustrojí
do sítě, taktéž havarijní i provozní odstavení.

V Praze, srpen 2020
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