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Anotace:
V tomto projektu se zaměřuji na čištění odpadní vody a následně vzikající bioplyn jakožto
zdroj obnovitelné energie. Také zde popisuji proces čištění vody a vznik plynu, který je
následně používán na ohřev vyhnívací věže a vytápění. Práci doplňuji anketou, kterou jsem
udělala mezi spolužáky.
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Úvod
Vybrala jsme si toto téma, protože mě celkově zajímá proces čištění vody a živé
organismy spojené s ním. Také jsem si vybrala toto téma z důvodu mnoha hodin strávených
na ČOV.
Čistírna odpadních vod patří městu Benešov a provozovatelem je Vodohospodářská
společnost Benešov, s. r. o. Čistírna byla uvedena do provozu v roce 1976 jako mechanickobiologický koridorový systém hrubého předčištění.
V roce 2003 proběhla modernizace a rekonstrukce úpravy provozních souborů
odvodnění a zahuštění kalu včetně energetického využití produkovaného bioplynu.
V letech 2013-2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a intenzifikace ČOV během níž
byla kapacita ČOV navýšena z původních 35 330 EO (ekvivalentních obyvatel) na
současných 53 738 EO. Došlo k významnému navýšení účinnosti čištění díky modernizaci
technologie, rozšíření biologických linek a vybudování dvou kruhových dosazovacích nádrží.
Kalové hospodářství bylo doplněno o 2. stupeň vyhnívání, který navýšil kapacitu produkce
bioplynu.
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Popis ČOV
Hrubé předčištění
Odpadní vody přiváděné do ČOV Benešov natékají přes lapák štěrku a hrubé česle do vstupní
čerpací stanice. Z čerpací stanice jsou odpadní vody čerpány na velmi jemné česle a dále do lapáku
písku, následně potrubím do rozdělovacího objektu před biologickými linkami.

Obr. 1 Hrubé česle

[foto autor]

Obr. 2 Velmi jemné česle

[foto autor]
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Mechanicko-biologické čištění

a)

Usazovací nádrže
Odpadní vody zbavené hrubých nečistot jsou z rozdělovacího objektu přiváděny do

usazovacích nádrží obou mechanicko-biologických linek. V usazovacích nádržích dochází
k sedimentaci usaditelných nerozpuštěných látek. Zachycený primární kal je čerpán do
kalového hospodářství ČOV (vyhnívací nádrže).

b)

Aktivační nádrže
Z usazovací nádrže protéká odpadní voda dále do anoxického selektoru, anaerobie,

denitrifikace a poslední provzdušňovanou částí je nitrifikace.

Obr. 3 Biologické nádrže

c)

[foto autor]

Dmychárna
Jako zdroj vzduchu pro nitrifikační sekci aktivace je instalováno celkem šest

dmychadel. Chod dmychadel je řízen automaticky na základě aktuální koncentrace
rozpuštěného kyslíku v nitrifikačních sekcích aktivačních nádrží.

d)

Dosazovací nádrže
Z konce aktivačních nádrží odtéká směs aktivovaného kalu a vody do rozdělovacího

objektu před dosazovací nádrže. V dosazovacích nádržích dochází k oddělování
aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Nádrže jsou vybaveny shrabováním dna i hladiny. Kal
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je stírán do kalové jímky a plovoucí nečistoty jsou pomocí stírání hladiny posouvány do
jímky plovoucích nečistot, odkud jsou čerpány do potrubí odtahu kalu.

Obr. 4 Dosazovací nádrže

[foto autor]

Strojní zahuštění přebytečného kalu
Přebytečný aktivovaný kal (část aktivovaného kalu, která není přiváděna zpět do
biologických linek) prochází strojním zahuštěním. Zahuštěný kal je čerpán do anaerobního reaktoru
(vyhnívací nádrž 1. stupně).

Obr. 5 Strojní zahuštění

[foto autor]
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Vyhnívací nádrže
Zpracování produkovaného smíšeného kalu probíhá ve vyhnívacích nádržích
(dvoustupňová anaerobní stabilizace). Nádrž 1. stupně je vybavena pevným stropem, druhý
stupeň je vystrojen membránovým plynojemem. Míchání nádrží je zajištěno jednak
stlačeným bioplynem a zároveň cirkulačními čerpadly. Bioplyn vznikající ve vyhnívací
nádrži je jímán do nasazeného membránového plynojemu o využitelném objemu 400 m3.
Vyhnívací nádrž I. a II.
průměr

10,0 m

výška

16,5 m

účinný objem

1 250 m3

Obr. 6 Vyhnívací nádrž II. st.

[foto autor]
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Uskladňovací nádrž
Nádrž na uskladnění vyhnilého kalu. Objem 500 m3.

Odvodnění kalu
Kal z uskladňovací nádrže je přiváděn na tzv. odstředivku, kde dochází k jeho odvodnění.

Obr. 7 Dekantační odstředivka

[foto autor]
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Energetické využití bioplynu
Bioplyn je vedlejším produktem při anaerobní stabilizaci kalů ve vyhnívací nádrži. Je to
bezbarvý hořlavý plyn s charakteristickým zápachem, ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs.
Složení bioplynu kolísá podle podmínek technologického procesu, při kterém vzniká. Obvykle
obsahuje cca 60 % metanu, cca 39 % oxidu uhličitého a 1 % dalších příměsí, které jsou spojené
s procesem rozkladu organických látek (ty dávají plynu charakteristický zápach).

Obr. 8 Kotel na bioplyn

[foto autor]

Plyn vznikající při anaerobní stabilizaci kalu je akumulován v plynojemu a následně
využíván k výrobě tepla a elektrické energie. Pro energetické využití bioplynu je na ČOV
osazena kogenerační jednotka o el. výkonu 124 kW a plynový kotel o výkon 310 kW.
Kogenerační jednotka umožňuje spalováním bioplynu vyrábět elektrickou a tepelnou energii,
obojí je dále využito pro potřeby ČOV. Jako bezpečnostní prvek (porucha zařízení plynové
kotelny) funguje zařízení pro likvidaci bioplynu.
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Obr. 9 Kogenerační jednotky

[foto autor]

Obr. 10 Zařízení na likvidaci zbytkového bioplynu (hořák) [foto autor]

Principem kogenerace je využít teplo, které jinak při výrobě elektřiny odchází bez užitku.
Kogenerační technologie poté umožňuje toto teplo využít například k vytápění nebo k ohřevu
teplé vody. V důsledku toho dochází k výrazné úspoře paliva a nákladů s tím spojených.
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Čistírny odpadních vod využívají bioplyn produkovaný během technologických procesů a
vyrobená energie se může dodat do veřejné sítě, nebo využít pro vlastní potřebu.
Bioplyn je vhodný pro spalování v upravených zážehových nebo spalovacích motorech.
Kogenerační jednotka se spalovacím motorem se skládá ze spalovacího motoru pohánějící
alternátor, který vyrábí elektrickou energii a výměníků pro využití odpadního tepla z motoru.
Otáčky motoru jsou voleny s ohledem na to, aby se nemusela mezi motor a alternátor
zařazovat převodovka.

Obr. 11 Schéma kogenerační jednotky se spalovacím motorem

[1]

Využití kogeneračních jednotek v ČOV je velice výhodné nejen z důvodu snadného přístupu
k palivu, ale také následného využití tepla produkovaného kogenerační jednotce. V kogenerační
jednotce se spaluje bioplyn, který je produktem technologických procesů čištění vody. Teplo motorů
se může využívat např. k vyhřívání čistírenského kalu a vytápění.
Konstrukce jednotlivých modelových řad je navržena tak, aby kogenerační jednotky
dosahovaly co nejvyšší účinnosti a aby byla jejich instalace co nejsnazší.
Na ČOV Benešov byla instalována kogenerační jednotka se spalovacím motorem
o elektrickém výkonu 124 kW a max. tepelném výkonu 165 kW.
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Výhodnost kogenerace lze názorně ukázat porovnáním oddělené výroby tepla a elektřiny a
kogenerační výrobou těchto energií.

Obr. 12 Úspora paliva při využití kogenerace

[1]

Legislativa státní podpory se neustále upravuje. Záleží na konkrétní době instalace
kogenerační jednotky. Návratnost je pouze můj odhad 5 – 10 let, protože je to závislé na mnoha
okolnostech.
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Fotokatalytická jednotka
V rámci rekonstrukce ČOV byla realizována technologie dezodorizace (odpachování) haly
mechanického předčištění. Jedná se o fotokatalytickou jednotku – zařízení na likvidaci zápachu. Na
financování investičně náročného řešení odpachování se podílel investor stavby Město Benešov,
který po seznámení s problémem rozhodl o spolufinancování.

Obr. 13 Fotokatalytická jednotka

[foto autor]

Obr. 14 Konzultace s vedoucí ČOV Hanou Zbejvalovou u kogenerační jednotky [foto autor]
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NE

Tato anketa vychází z odpovědí 94 mých spolužáků.
Celkový výsledek je, že shruba 25 % lidí neví jak likvidovat neobvyklý odpad, aniž by to
poškodilo chod čistíren a kanalizací.

Závěr
Myslím, že by bylo přínosem zvýšit produkci bioplynu tak, aby vyrobená tepelná a elektrická
energie pokryla veškerou spotřebu ČOV. Pořizovací cena výkonnější kogenerační jednotky stoupá
s vyšším elektrickým výkonem a pohybuje se řádově od 3 843 000 Kč (cena stávající kogenerační
jednotky na ČOV). Z hlediska realizované intenzifikace ČOV Benešov byla předpokládána vyšší
produkce bioplynu. Očekávaná produkce bioplynu byla vypočtena na cca 1 200 m3/den, a proto byla
stávající kogenerační jednotka vyměněna za novou s větším instalovaným výkonem. Tohoto
množství zatím ČOV Benešov nedosahuje, proto je kogenerační jednotka dostačující. Pro zvýšení
produkce bioplynu by byla nutná další finanční investice, vč. případného nákupu substrátu do
vyhnívacích nádrží (pro zvýšení produkce bioplynu).

Výhody kogenerace:


Ve srovnání s oddělenou výrobou elektrické energie dochází až k 35 % úspoře paliva



Vysoká míra efektivity využití paliva, která dosahuje až k 85 %, z čehož připadá 30 – 35 % na
výrobu elektrické energie a 65 – 70 % na teplo



Při využití tepla a energie v místě výroby nedochází k přenosovým ztrátám



Produkce nízkého množství emisí na celkové množství vyrobené energie



Přebytek elektrické energie lze prodat po domluvě s distributorem do rozvodné sítě

Nevýhody kogenerace:


Vysoké počáteční náklady



Je nutné zajistit ochranu proti hluku pomocí krytů, zvukovou izolací strojovny apod.



Návratnost vložených finančních prostředků je přímo závislá na využití vyrobeného tepla a
elektrické energie
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Výsledkem čištění odpadní vody je, že čistírna vypouští do potoku vodu čistší než je
samotná voda v něm.
A díky fotokatalycké jednotce se ani nešíří do okolí zápach.

Zdroje
Materiály a informace získané od vedoucí ČOV
Vlastní fotografie

15

