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Centrum kompetence Smart Regions (Inteligentní regiony), hlavní řešitel ENKI, o.p.s., založené v rámci projektu číslo
TE02000077, název projektu: Smart Regions – Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and
Infrastructure for Sustainable Development, spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky pro období
2014–2019, je zaměřeno na společensky důležité téma energetické efektivnosti budov a regionů, jako koncepčního řešení
sídelních celků.
V pracovním balíčku WP-1 „Vytvoření udržitelných systémů zásobování vodou v městských a příměstských regionech“, se
řešení zaměřuje na problematiku znečištění a energie na ČOV.
Metodika Energetické hodnocení ČOV (EH) má za cíl získat transparentní a skutečnosti odpovídající informace o
energetické spotřebě a produkci energií na ČOV a tím současně přispět ke stimulaci optimalizace spotřeby elektrické a
tepelné energie na ČOV, ke zvýšení inovativnosti, efektivity a sjednocení postupů praxe v oblasti energetického hodnocení
provozu ČOV.
Cíl - jednoduchou formou přímo související s provozem ČOV posoudit a vyhodnotit stav spotřeby energií na ČOV,
současně vyhodnotit stav produkce a využití bioplynu (pokud je produkován a využíván) k energetickým účelům.

http://www.inteligentniregiony.cz/.

Cíle metodiky Energetické hodnocení ČOV






získat transparentní a skutečnosti odpovídající informace o energetické spotřebě a produkci energií na ČOV
přispět ke stimulaci optimalizace spotřeby elektrické a tepelné energie na ČOV,
zvýšení inovativnosti, efektivity a sjednocení postupů praxe v oblasti energetického hodnocení provozu ČOV
využít dostupné informace z provozních měření – metodika vychází ze stavu, kdy na ČOV je měřena spotřeba
elektrické energie a provádějí se základní sledování provozu ČOV včetně vyhodnocení provozu, což je povinné s
ohledem na znění provozních řádů, ale i např. nezbytnost plnit Informační systém vodovodů a kanalizací, kterým se již
od roku 2007 naplňuje ustanovení v §§ 4, 5, 6, 29 a 36 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu
 provést hodnocení ČOV jako celku – jedná se o holistický přístup („Vlastnosti systému nelze určit jen pomocí
vlastností jeho částí. Naopak celek ovlivňuje podobu a fungování svých částí.“)
 hodnocení provést na základě definovaných ukazatelů a na jednotné srovnávací základně
 V řadě existujících způsobů hodnocení energetické náročnosti ČOV můžeme nalézt řadu různých přístupů snažících se
o zohlednění vlivu kapacity, vytížení, regulace, čistírenské technologie atd. Tento přístup je sice možný, ale velmi
komplikovaný a často nevypovídající. Proto jsme zvolili přístup, který hodnotí dosažený parametr jako absolutní roční
specifickou hodnotu, a v komentáři pak hodnotitel uvádí možné rozhodující vlivy, kterými zdůvodňuje, že byla zjištěna
právě takováto hodnota. To ho vede i k návrhu zlepšení stavu spotřeby a produkce energie.

Zásady tvorby metodiky

 Soulad navrhované metodiky se stávajícími normami
 Kompatibilita se současnými osvědčenými postupy a musí být snadno akceptovatelná
provozovateli ČOV
 Použití výhradně specifických hodnot pro vyhodnocení
 Hodnotit delší období a popsat dynamiku chování v průběhu roku – proto byl zvolen
časový krok vyhodnocení jeden měsíc, neboť je nezbytné v průběhu roku zachytit
sezónní kolísání spotřeby energie, vliv teploty apod.
 Pracovat s průměrnými hodnotami hodnoceného období s ohledem na zavedenou praxi
(ne median)
 Mít s dispozici jednoduché grafické vyjádření výsledku – „energetický štítek“
 Nepokoušet se o komplexní ukazatel, ale pomocí více ukazatelů popsat stav hospodaření
s energiemi na ČOV
 Jako srovnávací základnu použít znečištění nikoliv průtokové množství, neboť spotřeba a
produkce energie je více svázána se znečištěním než s průtokem

Postup hodnocení

 V každém měsíci je vyhodnocena průměrná hodnota vyhodnocovaného ukazatele jako denní průměr (např. zatížení
podle CHSK, denní produkce jednotlivých kalů, produkce bioplynu, spotřeba elektrické energie atd.);
 Vypočítány jsou specifické údaje spotřeb a produkcí, opět v měsíčním kroku;
 Z měsíčních průměrných hodnot jsou pak vypočítány roční charakteristické specifické hodnoty, které jsou výstupem EH
ve formě tabulky a grafického znázornění jako „energetický štítek“, s ohledem na praxi v ČR je vypočítávána průměrná
roční hodnota;
 Zjištěné specifické údaje jsou komentovány a srovnány s benchmarkingovou hodnotou (hodnotou BAT) ve zprávě o EH,
jsou navržena doporučení ke zlepšení stavu.

 Rozsah požadovaných podkladů pro EH je uveden v metodice.
 Provozovatel musí poskytnout hodnotiteli (pokud nebude provádět hodnocení sám) prakticky veškeré provozní údaje,
které sleduje.
 Někdy je potřeba zajistit doplňková měření či dopočty.
 Často je nutné uzavřít smlouvu typu NDA, neboť se jedná o důvěrná data, a odsouhlasit formu zveřejnění.

Vyhodnocované specifické ukazatele v rámci EH

Pro účely EH je 1 EO definován podle CHSK jako denní produkce 120 g CHSK/(EO.d).

Štítek energetické náročnosti čistírny odpadních vod

 Výsledek EH je možné znázornit ve formě energetického štítku.

Přehled energetických spotřeb a produkcí na ČOV
(„soběstačnost je možná“!!)

Energetický potenciál ČOV (kalového hospodářství)

Počet EO

Produkce kalového plynu

Produkce kalu a produkce kalového plynu

Specifické produkce kalového plynu

Specifická spotřeba a výrova elektrické energie na ČOV

Spotřeba a výroba elektrické energie na ČOV

Spotřeba a výroba elektrické energie na ČOV

Produkce elektrické energie v KGJ na ČOV

Produkce tepla na ČOV

Tabulka vyhodnocení parametrů Energetického hodnocení ČOV

Metodika Energetické hodnocení ČOV - Smart Regions
1EO = 120 g CHSK/(EO.d)

Parametr

Rozměr

Hodnota BAT

kWh/(EO.rok)
kWh/(EO.rok)
m3/(EO.rok)

20
12
9,1

(m3/(EO.d))

0,025

0,02593

specifická produkce kalového plynu na 1 kg organických látek přivedených do vyhnívací nádrže

m3/kg org. suš.

0,48

0,451

specifická produkce kalového plynu na 1 kg odstraněných organických látek ve vyhnívací nádrži

m3/kg ∆org. suš.
%
%
%

0,9

1.000

98
40
65

99,26
31,98
94,03

kWh/(EO.rok)
kWh/(EO.rok)
kWh/(EO.rok)

17
27
5
5

20,14
33,92
0,33
-

celková specifická spotřeba elektrické energie na 1 EO za rok
specifická spotřeba elektrické energie na aeraci na 1 EO za rok
specifická produkce kalového plynu na 1 EO (normální podmínky)

stupeň využití kalového plynu v kogenerační jednotce z celkově vyprodukovaného bioplynu
stupeň konverze kalového plynu na elektrickou energii v kogenerační jednotce (elektrická účinnost)
stupeň nezávislosti na dodávce elektrické energie
(podíl vyrobené elektrické energie v kogenerační jednotce na celkové spotřebě ČOV)
specifická výroba elektrické energie na 1 EO za rok
specifická výroba tepelné energie na 1 EO za rok
specifická spotřeba externí tepelné energie
specifická spotřeba elektrické energie čerpací stanice

Wh/(m3.m)

AČOV Tábor 2016
20,95
9,5

Energetický štítek spotřeba a výroba elektrické energie,
tepelná energie

Specifické spotřeby a produkce německých ČOV (2015)
podle DWA A216

GK1: <1 000 EO, GK2: 1 000-5 000 EO, GK3: 5 000-10 000 EO, GK4: 10 000-100 000 EO, GK5: >100 000 EO

Vyhodnocení lokalit během testování metodiky v roce 2016-2017

ideální situace – soběstačnost ČOV
typická situace = dobrá
závažná situace

Hlavní zjištění z testování EH

V rámci testování metodiky na cca 8 ČOV byly zjištěny na základě EH tyto první poznatky:
 Stav podkladů umožňuje použití metodiky na středních a velkých ČOV;
 Byl zjištěn spíše dobrý stav spotřeby elektrické energie vodní linky ČOV;
 Z výsledků vyplývá podceňování významu kalového hospodářství pro náklady ČOV, zjištěno špatné
hospodaření s teplem, nízká koncentrace kalu ve vyhnívacích nádržích vyvolává vysokou spotřebu tepla,
obecně jsou vysoké tepelné ztráty rozvodů, špatný stav výměníků tepla, špatný stav zateplení vyhnívacích
nádrží;
 Na řadě ČOV není stanovována hmotová bilance, není plně využíván potenciál vyrobeného kalového
plynu, na řadě ČOV jsou nedostatečně velké plynojemy pro vyrovnání nerovnoměrností potřeby výroby
elektrické energie a tepla;
 Často nízká účinnost kogeneračních jednotek, preferování výroby tepla v kotlích na kalový plyn před
využitím tepla z kogeneračních jednotek;
 Zjištěn velký vliv vytížení ČOV na specifické spotřeby elektrické energie;
 Ukazuje se, že zvolené hodnoty BAT odpovídají účelům metodiky.
Testování metodiky EH také poskytuje podklady pro přípravu zpracování kalů materiálovou transformací s
využitím odpadního tepla nebo pro zvýšení produkce kalového plynu.

Závěry

 Metodika je reálně uplatnitelná na dobře sledovaných ČOV
 Energetické vyhodnocení ČOV bude certifikováno MZe ČR a je
součástí spolupráce Smart Regions a SOVAK
 Energetické vyhodnocení ČOV je zpracováno v Excel a je
implementovatelné do stávajícíh excelových hodnocení ČOV
 Uplatnění certifikované metodiky povede uživatele k cíli, tj.
optimalizaci spotřeby energií, optimalizaci energetických zdrojů,
zvyšování energetické účinnosti, prokazatelné úspoře výdajů
díky systémovému přístupu, řízení energií založené na
měřitelnosti a možnosti porovnávání.
 Metodika energetického hodnocení ČOV je vhodnou součástí
procesu certifikace podle ČSN EN ISO 50001 Energetický
management

Upozornění - cena silové elektřiny se odrazila ode „dna“

Děkuji za pozornost!

