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Ice Pigging – čištění potrubí ledovou tříští
Lucie Fochtová, Ludvík Rutar 

Zkušenosti s aplikací technologie na vodovodní síti města Ostravy.

Úvod
Problematika čištění vodovodních sítí je, s ohledem na vyso-

ké nároky kladené na dodavatele pitné vody ze strany zákazní-
ků a přísné legislativní požadavky, jedním z hlavních témat pro
vodárenské společnosti nejen v České republice, ale na celém
světě.

Situace v oblasti čištění vodovodních sítí je dnes u nás,
i přes jistá specifika daná přírodními a společensko-ekonomic-
kými podmínkami, obdobná jako v jiných zemích evropské
unie.

Neustálý vývoj nových materiálů, projekčních a konstrukč-
ních řešení i používaných technologií je veden snahou o naleze-

ní maximálně efektivní cesty k výstavbě a následné údržbě ce-
lého potrubního systému. Vhodný a správně prováděný proces
čištění potrubí je jedním ze základních předpokladů pro zajiště-
ní vysoké kvality dodávané pitné vody.

Jednou z nových technologií v této oblasti je metoda zvaná
Ice Pigging, tzn. metoda čištění potrubí ledovou tříští (obr. 1).

Popis technologie
Myšlenka využití ledové tříště k čištění tlakových potrubí

vznikla před cca 12 lety na univerzitě v Bristolu (UK), kde ná-
sledně ve spolupráci s místní vodárenskou společností Bristol
Water a společností Aqualogy (člen skupiny SUeZ environment)
došlo postupně k jejímu ověření a zdokonalení v reálném pro-
vozu. V současnosti představuje tato patentovaná technologie
nejúčinnější metodu čištění měkkých usazenin a biofilmu z ja-
kéhokoliv potrubí až do DN 600. 

Postup čištění je velmi jednoduchý:
Podle materiálu, stavu a stáří potrubí je připravena ledová

tříšť potřebných vlastností (velikost zrna, hustota) s cca 5% po-
dílem potravinářské soli tak, aby se minimalizovala byť jen teo -
retická možnost poškození potrubí (obr. 2).

Do vybraného a od okolní sítě odděleného úseku potrubí je
přes vstupní hydrant natlačena předem připravená ledová tříšť
z chladicí cisterny umístěné na přepravním kamionu, tzn. není
nutné žádné speciální zázemí. Je otevřen sekční uzávěr a ledová
výplň je pak tlakem vody v daném místě sítě posouvána rych-
lostí cca 0,5 m/s (odpovídající tlaku a průtoku v daném úseku)
k výstupnímu hydrantu na konci úseku, kde je led vypouštěn.
U tohoto hydrantu je instalováno mobilní měřicí zařízení, které
měří a zaznamenává klíčové parametry (tlak, průtok, teplotu,
zákal, vodivost a obsah pevných látek) tak, aby posun ledu po-
trubím mohl být optimálně regulován (obr. 3).

Na výstupu při „proplachu“ jen vodou vytéká nejdříve voda
zakalená, následně při posunu ledového úseku vytéká tříšť silně
znečištěná usazeninami, postupně se čistí a voda následující za
tříští je již zcela čistá (vizuálně i dle měření zákalu).

Délka sítě vyčištěná za jeden den závisí na profilu čištěného
potrubí, konfiguraci sítě a je limitována dostupným objemem
připravené ledové tříště v zásobníku (10 m3). U malých průmě-
rů (do cca 150 mm) je možné vyčistit až 6 km za den, běžně do-
sahovaný výkon je 1–2 km za den.

Pro představu – u potrubí DN 150 je délka ledového válce
cca 550 m, DN 200 cca 320 m, DN 500 cca 50 m.

Ledová tříšť při pohybu potrubím kal nejen seškrabuje ze
stěn a posouvá, ale její specifické vnitřní proudění do sebe kal
absorbuje, čímž vyčistí i místa „ve stínu“ inkrustů.

Ice Pigging má potenciál pro rozšířené využití např. pro čiš-
tění stokových systémů a potrubí v průmyslové a potravinářské
výrobě. 

Z pohledu provozovatele má technologie tyto hlavní
výhody:
• Bez výkopů.
• Minimální omezení zásobování vodou (2–3 hodiny).

Obr. 1: Přepravní cisterna s připravenou ledovou tříští o ob-
jemu 10 m3

Obr. 2: Mobilní mrazicí jednotka připojená na vodu a elektřinu
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• Bez zdravotního rizika.
• Vysoký účinek (až 1 000× více usazenin než proplach, běžně

20–35 kg/km).
• Nízká spotřeba vody (1–1,5násobek objemu potrubí).
• Měřitelné výsledky.
• Využití bez ohledu na tvar, dimenzi, materiál a stupeň znečiš-

tění potrubí 
• Mobilita.

Zkušenosti s praktickým nasazením technologie 
Ice Pigging v Ostravě

Pilotní test v roce 2015
Po důkladném seznámení se s technologií v Maďarsku a ná-

sledně v Anglii, přímo ve společnosti Aqualogy, bylo rozhodnu-
to vyzkoušet technologii na vodovodní síti města Ostravy. Tý-
denní test proběhl v říjnu 2015. 

Výběr a příprava potrubí pro čištění
Pro pilotní test bylo vybráno celkem 10 km potrubí, rozdě-

lených na úseky o délce cca 2 km s ohledem na kapacitu zásob-
níku ledové tříště a profil potrubí DN 150–200. Byla vybírána
potrubí různého materiálu a stáří tak, aby byly prověřeny
všechny možnosti technologie. Zároveň bylo naší snahou vybrat
takové řady, u kterých by případné komplikace nezasáhly příliš
velký počet zákazníků, a současně čištění přineslo pozitivní
efekt s ohledem na kvalitu vody. Na řadech byly vybrány arma-
tury sloužící jak k oddělení čištěného úseku od okolní sítě, tak
k ovládání vlastního procesu čištění – tedy vstupní uzávěr, kte-
rým je ovládán posun tříště, napouštěcí a vypouštěcí hydranty.

Příprava oblastí byla koordinována s plánem údržby vodo-
vodní sítě na aktuální rok.

Pro přípravu řadů k čištění jsme podnikli následující
akce:
• Prohlídku terénu s ohledem na možnost přistavení technologie

(dostupnost, dopravní omezení, možnost vypouštění vody
a znečištěné ledové tříště).

• Kontrolu existence a funkčnosti potřebných armatur a výměnu
nefunkčních – toto se dá považovat za akce prováděné v rámci
běžné preventivní údržby.

• Zajištění náhradního zásobování pro zasažené odběratele –
značný podíl se podařilo vyřešit manipulací na síti a zásobo-
váním z jiných tlakových pásem. U ostatních bylo nutné ohlásit
přerušení dodávky vody v souladu s legislativou a zajistit ná-
hradní zásobování cisternou. 

V zásadě byla příprava obdobná jakékoliv jiné odstávce
s dopadem na odběratele. Navíc byli poučeni dispečeři o tech-
nologii tak, aby byli schopni zodpovídat případné dotazy zákaz -
níků.

Zajištění zázemí technologie Ice Pigging
Bylo nutné vybrat místo vyhovující požadavkům dodavatele

(obr. 4) s ohledem na:
• prostor – zaparkování 2 kamionů, každý o délce cca 10 m,
• připojení na elektřinu – požadavek 2 zásuvky – 32 A a 125 A, 
• připojení na pitnou vodu,
• uložení zásoby 10 tun soli.

Příprava bezprostředně před zahájením čištění
• Ohrazení míst pro přistavení kamionu s ledovou tříští.
• Dopravní značení, domluva s dopravním podnikem o částeč-

ném zablokování trasy trolejbusu.

• Oddělení čištěného úseku od zbytku sítě, zajištění náhradního
zásobování.

• Jednotlivé přípojky nebyly zavírány.

Vlastní průběh čištění
Čištění bylo naplánováno na pět pracovních dní. Nejzajíma-

vější výsledky přineslo čištění výtlaku z podzemního zdroje Ješ-
těrka, který byl rozdělen na dva úseky se zásadně odlišným ma-
teriálem i stářím potrubí. 

Výsledky čištění výtlaku Ještěrka
(viz tabulky 1 a 2) 

Shrnutí zkušeností z pilotního testu
Přes pečlivou přípravu se potvrdilo, že výběr vhodných úse-

ků je klíčový pro úspěch čištění. Pro nasazení technologie je tře-
ba vzít v úvahu:
• Minimální potřebný tlak s ohledem na tlakovou ztrátu ledo-

vého válce.
• Nikdy nelze zcela vyloučit přítomnost neznámých armatur.
• Inkrustace řadů – při napouštění tříště nelze zvyšovat tlak pří-

liš nad úroveň běžného tlaku v síti, jinak může dojít k městnání
tříště a dočasnému ucpání úseku.

Tabulka 1: Výsledky čištění výtlaku Ještěrka  

Výtlak Ještěrka – I Řad rekonstruován v roce 1998

Materiál DN [mm] Délka [m]

PVC 150 172
PE 150 39
Tvárná litina 200 1 290
Celkem 1 501

Výsledky čištění: 
Zákal (NTU):  před čištěním: 18,9; po čištění: 1,0.
(Pozn. vysoká hodnota zákalu před čištěním byla způsobena 
manipulací s úsekem řadu.)
Množství odstraněných sedimentů: 29,58 kg, což je 
19,7 kg/km potrubí.
Nejvyšší změřená koncentrace sedimentu: 8,26 g/l.

Tabulka 2: Výsledky čištění výtlaku Ještěrka  

Výtlak Ještěrka – II Původní PVC z roku 1974, 
úsek TLT z roku 1998

Materiál DN [mm] Délka [m]

PVC 150 1 604
PE 200 24
Tvárná litina 200 552
Celkem 2 180

Výsledky čištění: 
Zákal (NTU): před čištěním: 2,4; po čištění: 1,7.
Množství odstraněných sedimentů: 70,25 kg, což je 
35,13 kg/km potrubí.
Nejvyšší změřená koncentrace sedimentu: 32,73 g/l.
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• Prověření reálné průtočnosti úseků před zahájením akce by
bylo žádoucí, ale s ohledem na vyvolané problémy s kvalitou
a přerušením dodávky vody, ne vždy možné.

• Výběr napouštěcích míst – dostupnost s ohledem na velikost
cisterny.

• Vypouštěcí místa – vypouštění znečištěné tříště a vody do ka-
nalizace, nebo přistavení kanalizačního vozu.

Celkové zhodnocení pilotního testu
Pro pilotní test byly vybrány úseky různého materiálu a stá-

ří tak, aby byly prověřeny možnosti a slabiny technologie. Potí-
že, které se vyskytly, jsme tedy nevnímali jako neúspěch, ale ja-
ko získání zkušenosti s takovou charakteristikou úseků, kde
aplikace technologie je problematická nebo nejde vůbec použít,
a také na jaké další aspekty je nutno brát zřetel při přípravě.

Rekonstruovaný úsek výtlaku z ČS Ještěrka je možno brát
jako příklad relativně bezproblémového potrubí, s řady plasto-
vými nebo z tvárné litiny, bez inkrustace. Převažující materiál je
tvárná litina s cementovou výstelkou DN 200 z roku 1998, tedy
nové potrubí, na kterém nikdy nebyly zaznamenány stížnosti
s kvalitou vody. O to překvapivější bylo množství kalu, které by-
lo při čištění odstraněno.

Původní úsek výtlaku je převážně PVc 150 z roku 1974.
Zde byl před několika lety zaznamenán problém pouze při po-
ruše a následném odkalení. Z tohoto řadu se při čištění podařilo
odstranit významné množství kalu téměř černé barvy. Při zahá-
jení čerpání ze zdroje Ještěrka bylo ve vodě poměrně dost man-
ganu a tato situace trvala nějakou dobu, než se kvalita podzem-
ní vody stabilizovala. Tento zdroj je bez úpravy a kvalita jeho
vody je dlouhodobě excelentní. Je tedy možné, že značný podíl
usazenin v řadu zde byl ještě z doby zahájení provozu zdroje.

U dalších úseků, čištěných v rámci pilotních testů nebyly
odebrány vzorky ke zjištění množství odstraněných sedimentů,
ale z průběhu akce jsme zjistili, že u starších ocelových a litino-
vých řadů (DN 200) může dojít k výrazné tlakové ztrátě a po-
stup čištění se zpomalí. Z tohoto důvodu jsme se dále vyhnuli
pokusu o vyčištění starých zainkrustovaných litinových řadů
DN 100 a DN 80, kde je problematické provést i jen konvenční
proplach vodou.

Poměrně významné množství kalu bylo vyčištěno i z řadu
PVc z roku 1994, na němž jsou prováděny pravidelné propla-
chy. Z výsledku čištění bylo zřejmé, že proplach vodou zdaleka
nedosahuje účinnosti čištění ledovou tříští.

Obr. 3: Mobilní monitorovací zařízení

Obr. 4: Mobilní jednotka na dodávku ledové tříště je umístěná
na kamionu

Tabulka 3: Přehled čištěných tras, délek, profilů a materiálů

Trasa 1

Materiál DN Délka Objem 
[mm] [m] [m3]

PVC 150 1 450,97 25,63
PVC 100 616,12 4,84
PVC 80 380,00 1,91
Celkem 2 447,09 32,37

Trasa 2

Materiál DN Délka Objem
[mm] [m] [m3]

PVC 150 1 597,10 28,21
PVC 100 961,35 7,55
PVC 80 55,33 0,28
Celkem 2 613,78 36,03

Trasa 3

Materiál DN Délka Objem
[mm] [m] [m3]

PVC 150 780,10 13,78
PVC 100 1 851,98 14,54
PVC 80 62,70 0,32
Celkem 2 694,78 28,63

Trasa 4

Materiál DN Délka Objem
[mm] [m] [m3]

PVC 150 2 101,55 37,12
PVC 100 421,70 3,31
PVC 80 195,31 0,98
Celkem 2 718,56 41,41

Trasa 5

Materiál DN Délka Objem
[mm] [m] [m3]

Litina 200 212 6,66
PVC 200 154,32 4,85
PVC 150 1 921,15 33,93
Ocel 150 22,1 0,39
Celkem  2 309,57 45,83

Polanka celkem 12 784 184

Množství odstraněného sedimentu na jednotlivých úsecích se po-
hybovalo na úrovni 4–10 kg/km.
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Náklady na realizaci 
Jedná se o individuální vyčíslení ná-

kladů podle konkrétních podmínek čiš-
těných úseků. Náklady zahrnují přímé
náklady na technologii, spotřebovanou
vodu, potravinářskou sůl a elektrickou
energii.

Čištění realizované v listopadu
2016

Po pozitivních zkušenostech z pilot-
ního testu jsme i v následujícím roce rea -
 lizovali nasazení technologie, tentokrát
už jako standardní součásti preventivní
údržby vodovodní sítě.

Pro aplikaci byla vybrána oblast
městského obvodu Ostrava-Polanka, kte-
rá je charakteristická vesnickou zástav-
bou. Jsou zde pravidelně prováděny tzv.
sektorové proplachy (s řízením směru
proudění vody) jako prevence problémů
s kvalitou vody, ke kterým dochází v let-
ním období, kdy se při zvýšených od -
běrech pro napouštění bazénů a zavlažo-
vání zahrad zvětšuje i rychlost proudění
vody v řadech.

Vodovodní síť v Polance byla plošně
rekonstruována v 80. letech a převažují-
cím materiálem je PVc. Provozní tlak se
pohybuje mezi 0,3–0,6 MPa, což je pro
technologii dostatečné a u plastových
řadů není třeba předpokládat problémy
způsobené inkrustací. Délka sítě je téměř
30 km.

Čištění bylo rozděleno do pěti pra-
covních dní pro celkem 12,8 km na
všechny hlavní trasy v obci.

Na rozdíl od pilotního testu, kde byly
čištěné úseky s minimem přípojek a odboček, bez okruhů a s ví-
ceméně rovnou trasou, bylo letošní čištění aplikováno na síť se
stovkami přípojek, množstvím odboček a s rozdělením na tlako-
vá pásma. Také dopad na zákazníky byl mnohem vyšší, s každo-
denní nutností řešit náhradní zásobování. Na trasách docházelo
ke změnám dimenzí a z přehledné situace je zřejmé, že ledová
tříšť musela překonat i ostré změny směru.

Takto komplikovaná konfigurace a délky úseků, v kombina-
ci s délkou ledového válce byla příčinou výrazné tlakové ztráty
i na plastovém potrubí a postup čištění byl pomalejší, než jsme
předpokládali. Přesto tříšť prošla celou trasu a objem neroztáté
části na konci byl dostatečný pro vyčištění celého úseku (tabul-
ka 3).

Zhodnocení čištění
Přestože čištění probíhalo na síti, kde jsou pravidelně pro-

váděny řízené proplachy a potrubí je z převážné části plastové,
bylo pomocí ledové tříště odstraněno značné množství sedi-
mentu. Intenzita znečištění nebyla ve všech úsecích stejná a by-
la zřejmě ovlivněna i umístěním zavřených pásmových uzávěrů
a nestejnoměrným rozdělením běžných průtoků.

Doporučení pro další aplikaci v roce 2017
V letošním roce předpokládáme provedení čistění techno -

logií Ice PIGGING opět v oblasti s podobnou charakteristikou
jako má obec Polanka.

Po posledních zkušenostech bude vhodnější nečistit najed-
nou takto dlouhé úseky, ale v rámci jednoho pracovního dne je
rozdělit na dvě části, pokud to konfigurace sítě dovolí.

S ohledem na problémy s mrazicí jednotkou, které přineslo
ochlazení pod bod mrazu, musí být čištění realizováno nejpoz-
ději v první polovině měsíce října. 

Příležitost dalšího využití technologie Ice Pigging
Obecně lze konstatovat, že po technické stránce je využití

této technologie prokazatelně efektivní v různých podmínkách.
Ke každému jednotlivému úseku se přistupuje individuálně
s ohledem na materiál, dimenzi a stáří potrubí, což je vodítkem
pro přípravu potřebného množství a složení ledové tříště. Reál-
ný průběh celé akce je dán především připraveností hydrantů
a šoupátek, konečná doba trvání je výsledkem skutečných tla-
kových poměrů a průtoku v dané oblasti.

Největší potenciál pro využití technologie je v rámci preven-
tivní údržby „zánovních“ řadů z jakéhokoliv materiálu, dále pro
čištění plastových řadů v oblastech, kde jsou často zaznamená-
vány problémy s kvalitou vody v důsledku zvýšených odběrů
(typicky bazénové odběry v oblastech příměstské zástavby).

V blízké budoucnosti může nastat potřeba čištění Pe řadů
stáří kolem 10 let, které jsou sice samy o sobě bezproblémové,
ale může se v nich nahromadit kal korozních produktů dopra-
vený ze starších kovových řadů. 

Technologie má omezené využití u starých kovových řadů
se značnou inkrustací, i když např. naše letošní zkušenost ve vý-

Trasa 1 – 2,5 km
Trasa 2 – 2,6 km
Trasa 3 – 2,7 km
Trasa 4 – 2,7 km
Trasa 5 – 2,3 km

Vodovodní síť Polanka nad Odrou
celková délka 29,8 km
technologie ICE PIGGING aplikována 
na 12,8 km

Obr. 5: Postupná sada vzorků

Obr. 6: Přehledná situace obce Polanky – čištěné trasy
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chodních Čechách s litinovým potrubím stáří více než 100 let
byla velmi pozitivní.

Podmíněně použitelná může být technologie u kovových řa-
dů větších dimenzí,  kde  inkrustace  ještě není  závažná,  nejsou

poruchové a jejich výměna ještě není prioritní. Otázkou je me-
chanismus další koroze – tedy zda očištěný povrch inkrustů ne-
bude o to intenzivněji uvolňovat do vody korozní produkty.

Další využití technologie není jen otázkou výběru vhodných
úseků, ale také ekonomickým zhodnocením jejího nasazení. 

Více informací o technologii lze nalézt také na webu https://
www.ice-pigging.com/

Ing. Lucie Fochtová,
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
e-mail: fochtova.lucie@ovak.cz
Ing. Ludvík Rutar
SUEZ Water CZ, s. r. o.

Obr. 7: Úsek 2, část II – sada vzorků
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