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ABSTRAKT
Optimalizace procesů ve vodním hospodářství by měla být založena zejména na dvou
základních kamenech: (i) adekvátním a konzistentním souboru dat, ze kterého lze vyvodit
veškeré požadované procesní informace s dostatečnou přesností a (ii) projektové organizaci,
která svým integrovaným přístupem zajistí nejlepší výsledky; t.j. úzkou spolupráci všech
zúčastněných stran (projekční firma, dodavatel zařízení, systémový integrátor, atd.), kde jsou
zváženy všechny relevantní aspekty a integrovány do návrhu chytré čistírny a procesního řízení.
Tento článek zdůrazňuje základní podmínky pro optimalizaci projektů ve vodním sektoru a
prezentuje dlouhodobé výsledky úspěšných projektů optimalizace procesního řízení.
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ÚVOD
Návrh a provozování čistíren odpadních vod (ČOV) je předmětem neustále rostoucích
požadavků. Z tohoto pohledu je nutno zmínit zavedení Vodní rámcové směrnice (Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES) a směrnice o čištění městských odpadních vod
(Směrnice 1991/271/ES); Švýcarsko se nedávno rozhodlo upravit legislativní požadavky pro
odstraňování mikro znečištění na ČOV (Dominguez et al., 2016).
Provozovatelé ČOV se potřebují soustředit na plnění legislativních požadavků a zrovna tak na
ekonomiku provozu, což přináší otázku optimalizace a řízení procesů ČOV.
Praxe ukazuje, že předvídavá integrace návrhu ČOV, volba a instalace mechanického vybavení
a technologie ICA (instrumentace, řízení a automatizace) vedou k velmi dobrým výsledkům –
ve smyslu zvýšení stability procesů, zlepšení kvality odtoku a optimalizace provozních nákladů.
Rovněž na stávajících ČOV lze provést úspěšné rozšíření nebo optimalizaci řízení procesů, a to
v případě splnění nezbytných podmínek, za kterých je možné automatické řízení smysluplně
zavést.
V několika evropských zemích jsou ve spolupráci s národními asociacemi pro odpadní vodu
vyhodnocovány v rámci vědeckých studií nejlepší praxe při provozovaní ČOV. Například
v Rakousku tyto tzv. „benchmark studies“ probíhají již více než deset let
(Haslinger et al., 2015); jejich výsledky mohou být využity pro vyhodnocení výkonnosti
procesů ČOV za účelem identifikace potencionálních příležitostí pro optimalizaci.

Podle této studie se cena za energie, v závislosti na velikosti ČOV, podílí přibližně 11-17 % na
celkových provozních nákladech, náklady na materiál (včetně chemikálií jako např. polymery
a srážecí činidla) činí přibližně 13 % celkových provozních nákladů. To znamená, že podíl
nákladů ve výši až 30 % z celkových provozních nákladů ČOV může být přímo ovlivněno
automatickým řízením procesů. Navíc cena za zpracování odpadů (ovlivněna zejména cenou
likvidace kalu) činí přibližně 15-23 % z celkových provozních nákladů. Majíc na paměti, že
cenu likvidace kalu ovlivňuje mnoho faktorů (složení odpadní vody, návrh mechanického
stupně čištění, procesy zpracování a odvodnění kalu atd.), vyplyne, že podíl až do výše 53 % z
celkových provozních nákladů bude záviset od chytré integrace návrhu a řízení ČOV.
Zbývající hlavní kategorie provozních nákladů jsou cena za personál ČOV (34-38 %) a externí
služby (11-13 %). Zde lze znovu konstatovat, že chytrá integrace návrhu a řízení ČOV umožní
personálu ČOV soustředit se na jejich klíčové povinnosti (na rozdíl od často požadovaných
neplánovaných manuálních zásahů pro zajištění běhu procesů ČOV) a minimalizuje opotřebení
mechanického vybavení (optimální pracovní body, přepínací frekvence atd.) a následně potřebu
externích služeb.
S ohledem na výše uvedené by mělo být také zmíněno, že v praxi je často zlomovým bodem
pro optimalizaci procesů ČOV nesoulad mezi projektově navrženou kapacitou ČOV a reálným
zatížením. Návrh ČOV by měl umožňovat adaptaci provozu ČOV na aktuální zatížení,
umožňovat úpravy objemu aerační nádrže a mechanického vybavení (zejména dmychadel).
Toto je bohužel často v rozporu se široce zavedeným „přístupem nejnižší ceny“ během
výběrových řízení.
Technologie ICA by měla být chápána jako nástroj pro dosahování provozní stability a zajištění
legislativních požadavků při současné minimalizaci provozních nákladů. Technologie
poskytuje velmi dobré výsledky v případě jednotného přístupu projektanta ČOV, dodavatele
zařízení a systémového integrátora; nicméně nemůže kompenzovat systematické pod- nebo
nad-dimenzování prvků ČOV. Prvního lze dosáhnout, pokud jsou již v počáteční fázi přípravy
projektu jasně definovány cíle výkonnosti ČOV tak, aby bylo možno vytvořit vhodný koncept
ICA. Druhé obnáší volbu vhodných principů měření a následně přístrojů, ale také zvážení
dalších aspektů jako např. správné umístění přístrojů pro spolehlivé a reprezentativní měření –
a také zdánlivě nedůležité faktory jako snadný a bezpečný přístup k přístrojům (pro účely
kontroly, údržby a servisu).
METODIKA
Od dat k informacím: zatížení ČOV
Základem jakéhokoliv procesu optimalizace je vyhodnocení stávající situace, založené na
dostatečných a spolehlivých datech a jasně definovaných cílech optimalizace.
Pro ČOV to znamená, že musí být známy a správně interpretovány údaje o zatížení čistírny,
kolísání zatížení a výkonnosti ČOV.
V této souvislosti je třeba připomenout, že automatické vzorkovače jsou jedny z
nejdůležitějších „měřicích zařízení“ na ČOV, protože poskytují vzorky, které jsou po následné
laboratorní analýze zdrojem klíčových dat pro procesy optimalizace. Údaje o zatížení čistírny

jsou také založeny na měření průtoků; správná instalace měřicích zařízení a periodické
ověřování jsou kritickými prvky sběru dlouhodobě spolehlivých dat průtoku.
Podle německé směrnice pro navrhování DWA-A131 (DWA-A131, 2016) by projektované
zatížení ČOV mělo být stanoveno jako:
(a) průměrné zatížení jednoho cyklu věku kalu
(b) nebo zjednodušeným přístupem: jako průměrné dvoutýdenní zatížení
(c) nebo, pokud jsou k dispozici méně než čtyři datové body za týden: jako zatížení, které
nepřekročilo 85 % dostupných datových bodů – při minimálním požadovaném počtu 40
datových bodů
Aplikace těchto pravidel pro 2,5 roční soubor dat komunální ČOV (Obrázek 1, vlevo)
s navrhovanou kapacitou 45 600 EO ukazuje následující:
• Četnost analýz na této ČOV byla poměrně vysoká, protože ČOV byla opakovaně
ovlivněna nárazovým zatížením z důvodu průmyslového vypouštění (až do 87 000 EO).
• Při zahrnutí všech datových bodů jsou průměrná zatížení při daném věku kalu a
dvoutýdenní periodě celkem podobná, protože věk kalu této čistírny byl kolem dvou
týdnů.
• Nebyl k dispozici žádný sezónní model zatížení.
• Během 2,5letého období vykazuje zatížení průměrné zvýšení o 3 500 EO CHSK120/rok.
• Během sledovaného období se zatížení čistírny zvýšilo z 23 000 na 31 500 EO (50 %
až 69 % navržené kapacity); relativně vůči počátečnímu zatížení to odpovídá zvýšení
zatížení o 37 %.
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Obrázek 1: Zatížení CHSK na přítoku komunální ČOV. Vlevo: Data založena na průměrném
intervalu analýz 5krát za týden. Vpravo: Data založena na průměrném intervalu analýz 2krát
za měsíc.
Podle oficiálních vládních nařízení je minimální četnost monitoringu pro komunální ČOV této
navržené kapacity 12 až 26 analýz za rok.
(CZ: Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., PL: Legal acts book 2014/position 1800, SK:
Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z.).
Použitím schématu monitoringu dvakrát za měsíc (24 analýz za rok) na výše uvedený datový
soubor obdržíme úplně odlišný obrázek zatížení čistírny (Obrázek 1, vpravo):

•

Při použití schématu monitoringu dvakrát měsíčně nebylo zachyceno ani jedno peakové
průmyslové zatížení.
• Metoda DWA 85% percentilu poskytuje zatížení 30 700 EO.
• Stabilní zvyšování zatížení ČOV není téměř zaznamenáno; lineární regrese ukazuje
navýšení zatížení z 24 000 na 25 600 EO (+6,7 %).
Shrnutím výše uvedeného lze konstatovat, že legislativní požadavky na monitoring ČOV by
měly být odděleny od požadavků na monitoring pro účely návrhu a optimalizace ČOV.
V jistém smyslu lze tento aspekt vztáhnout k jednomu ze základních principů
telekomunikačního inženýrství, kterým je zásada vzorkování (Lüke, 1999). Tato definuje
minimální četnost odběru vzorků pro digitální přenos signálu, potřebnou pro zachycení všech
informací spojitého časového signálu.
Přeloženo zpět do vodního sektoru to znamená, že četnost vzorkování vyžadovaná pro sběr
adekvátních informací pro potřeby návrhu ČOV a optimalizace, musí být upravena s ohledem
na specifické podmínky čistírny – a měla by být oddělena od požadavků na odběry vzorku pro
účely prokázání plnění legislativních požadavků.
Návrh zatížení ČOV, které následně silně ovlivňuje návrhy nádrží a mechanického vybavení,
vyžaduje detailní porozumění zatížení ČOV a jeho změn.
Proces optimalizace ČOV je nástroj pro maximalizaci výkonu čistírny při současném snížení
provozních nákladů (energie, spotřební materiál atd.) Může stavět pouze na flexibilitě návrhu
ČOV, aby bylo možné přizpůsobit se změnám zatížení – nemůže kompenzovat nedostatky
návrhu z důvodu nedostatečných informací.
Je potřeba také zdůraznit, že pracovníci ČOV, kteří pravidelně pracují s výsledky laboratorních
analýz, nebo ještě lépe je sami pravidelně provádějí a vyhodnocují, jim lépe rozumí a znají
souvislosti mezi těmito výsledky a denní prací.
VÝSLEDKY
Optimalizace celkové spotřeby energie ČOV
Na velké komunální ČOV (návrh: 171 000 EO | skutečné zatížení: 107 000 EO) byl
implementován optimalizační systém (HACH-RTC). Jedna část optimalizace se týkala celkové
spotřeby energie; zkoumanými procesy bylo odstraňování dusíku a řízení věku kalu.
Opatření se týkala dynamické adaptace provzdušňovaného objemu podle změny zatížení a
adaptace aerace, interní recirkulace a řízení věku kalu.
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Obrázek 2: Specifická celková spotřeba energie ČOV před a po zavedení systému
optimalizace procesů
Obrázek 2 znázorňuje specifickou celkovou spotřebu energie na ČOV před a po zavedení
procesu optimalizace. Průměrná specifická spotřeba energie poklesla z 56 na 44 kWh/(EO
*rok) – což odpovídá úsporám energie přibližně 1300 MWh/rok.
Mělo by se zdůraznit, že relativní podíl spotřeby energie dmychárny zůstává relativně
konstantní – celkově se stabilně snižoval během roku.
Nebyly provedeny žádné úpravy nebo obměny mechanického vybavení; úspěch optimalizace
pramení z integrovaného využití existujícího vybavení.
Před instalací optimalizačního systému nebyly z PLC k dispozici údaje o spotřebě energie.
Tento fakt odkazuje na předchozí kapitolu – potřebu dostatečných a konzistentních souborů dat
jako základ pro návrh a optimalizaci čistíren.
Závěrem by se mělo také zmínit, že proces odstraňování dusíku nebyl narušen optimalizačními
opatřeními; koncentrace celkového dusíku na odtoku po spuštění optimalizačního systému
poklesla o -6,2 %.
Integrovaná optimalizace procesu odstraňování fosforu
Komunální ČOV (návrh: 25 000 EO | skutečné zatížení: 11 500 EO) musí dodržovat velmi
přísné limity pro celkový fosfor na odtoku (Pcelk.) = 0,4 mg/l. Čistírna je konvenční
s aktivovaným kalem a dvěma paralelními linkami s přerušovaným řízením aerace; pracuje
jako jedno-kalový systém. Zpracování kalu probíhá v samostatném stupni aerobní stabilizace
kalu, odvodnění se provádí prostřednictvím odstředivek.
Na ČOV byl instalován optimalizační systém pro řízení procesů odstraňování dusíku a fosforu
a řízení věku kalu.
Obrázek 3 znázorňuje koncentraci celkového fosforu na odtoku a objem srážecího činidla
fosforu spotřebovaného během několika měsíců.
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Obrázek 3: Spotřeba srážecího činidla fosforu a koncentrace celkového fosforu na odtoku z
komunální ČOV
Koncentrace celkového fosforu na odtoku byla po úplné implementaci optimalizačního systému
stabilizována na nízké hodnotě; požadovaný limit na odtoku je dodržován s vysokou jistotou.
Původně koncentrace celkového fosforu na odtoku vykazovala fluktuace, které byly způsobeny
omezeními mechanického vybavení a parametrizací řízení na základě PLC. V důsledku
intenzivní spolupráce se systémovým integrátorem bylo PLC řízení distribuce vzduchu (řízení
dmychadel a ventilů) postupně optimalizováno. Po úspěšném dokončení těchto kroků byly
požadované hodnoty kyslíku kalkulované modulem přerušované aerace (HACH N/DN-RTC)
lépe dodržovány, což ovlivnilo výkonnost procesu biologického odstraňování fosforu.
Výpočet spotřeby srážecího činidla na Obrázek 3 je založen na požadované hodnotě rychlosti
dávkování srážecího činidla; tzn. set-pointu, který je přenášen z kontroléru (HACH P-RTC) do
PLC, řídicí dávkovací čerpadlo/-a srážecího činidla.
ČOV není vybavena měřením průtoku srážecího činidla ani měřením hladiny v tanku se
srážedlem – v důsledku toho je jedinou referenční hodnotou dodávka srážecího činidla na ČOV.
Podle požadované hodnoty rychlosti dávkování srážecího činidla poklesla spotřeba srážecího
činidla o 66 %, zatímco podle dodávek srážecího činidla byly úspory 47 %. V tomto ohledu
nutno také vzít v úvahu, že optimalizační systém byl spuštěn až v druhé polovině roku a období
mezi dodávkami se mohou lišit. Proto nelze spotřebu srážecího činidla přímo vztahovat pouze
k jeho dodávkám (dodávky se uskutečňují při rozdílné úrovni plnění zásobní nádrže, což nebylo
dokumentováno).

Úprava pitné vody: Koncept řízení procesu koagulace
Koagulace je obvykle prvním krokem při zpracování povrchové vody na úpravně vody. Slouží
zejména k neutralizaci negativního náboje nesedimentujících částic (přírodní organické látky
(NOM z angl. natural organic matter), koloidní částice atd.), což následně vede k jejich
aglomeraci do větších shluků a zvýšení jejich sedimentace.
Řízení procesu koagulace vyžaduje dynamickou adaptaci rychlosti dávkování srážecího činidla;
optimální rychlost dávkování srážecího činidla je navíc závislá na hodnotě pH.

Koncept řízení procesu koagulace (HACH COAG-RTC) je aktuálně ve vývoji. Řídí rychlost
dávkování koagulačního činidla na základě zatížení a kvality odtoku (oboje stanoveno pomocí
měření turbidity a volitelně měřením SUVA), zahrnuje také řízení pH uzavřenou smyčkou před
rychlým mísením (dávkování zásady nebo kyseliny).
SUVA (specifická UV-absorbance může být použita jako indikátor účinnosti odstraňování
NOM pomocí koagulace (EPA Irsko, 2012):
SUVA ≥ 4 L/(mg * m)
2 < SUVA < 4 L/(mg * m)
SUVA ≤ 2 L/(mg * m)

Přítomnost aromatických a hydrofobních huminových látek
Směs huminových a nehuminových látek hydrofobních i hydrofilních
Vysoký podíl nehuminových hydrofilních látek

Počáteční parametrizace kontroléru je založena na výsledcích odvozených z laboratorních testů
(Zainal-Abideen et al., 2012).
Úplná implementace řízení procesu koagulace bude provedena na úpravně vody o kapacitě
230 000 m3/den.
Potencionálně dalším faktorem ovlivňujícím výkon koagulačního stupně je zpětné zatížení
filtrátem z fází zahušťování kalu nebo odvodnění kalu, které mohou mít negativní dopad
v případě, že koncentrace pevných částic ve filtrátu ukáže vyšší fluktuace.
Jelikož zahušťování a odvodňování kalu jsou široce používanými technologiemi v čištění
odpadní vody, probíhá nyní také adaptace už dostupných modulů procesního řízení pro tyto
stupně (HACH ST-RTC and HACH SD-RTC) pro aplikace v pitné vodě.
SHRNUTÍ
Legislativní požadavky na provoz úpravny vody a čistírny odpadní vody neustále narůstají a
současně roste také poptávka po cenovém zefektivnění těchto provozů.
Je třeba zdůraznit, že primárním cílem je zabezpečení kvality pitné vody, respektive kontrola
znečištění vod – lze také zdůraznit, že technologie optimalizace procesů mohou být užitečným
nástrojem pro dosažení obou cílů: (i) bezpečné dodržování legislativních limitů a (ii) stabilní
provoz minimalizující spotřebu energie a spotřebních materiálů.
Smysluplný přístup k optimalizaci procesů musí být založen na adekvátních a konzistentních
souborech dat, které jsou dostatečné pro poskytnutí všech požadovaných informací pro
navržení a implementaci konceptu optimalizace. V tomto ohledu by mělo být zdůrazněno, že
požadavky na takové soubory dat se mohou lišit od požadavků na soubory dat sloužících
k prokázání plnění legislativních předpisů. Dalším aspektem je, že čím více je personál dané
ČOV aktivně účasten na tvorbě a zpracování těchto datových souborů, tím vyšší je
pravděpodobnost, že bude obsahovat stěžejní specifické informace.
Vědecké studie (‘benchmark studies’) poskytují další referenci pro identifikaci příležitostí
k optimalizaci. V některých evropských zemích jsou vodárenskými asociacemi organizovány
tzv. setkání „ČOV ze sousedství“; které jsou také velmi užitečnou platformou pro výměnu
zkušeností a učení se „nejlepší praxi“.
Dalším stěžejním bodem projektu optimalizace je úzká spolupráce všech zúčastněných stran
(projektant, dodavatel zařízení, systémový integrátor atd.), která bere v úvahu nezbytné
předpoklady pro úspěšné zavedení optimalizačního systému, pokud je to možné již ve fázi

návrhu. To se hlavně týká adaptability vybavení provozů pro dynamické změny zatížení a jeho
další dlouhodobý vývoj a také zdánlivě nepodstatných prvků projektu jako je volba
smysluplných a pro práci bezpečných míst instalace procesních přístrojů.
Na základě dvou komplexních příkladů bylo ukázáno, že dlouhodobá významná optimalizace
procesů je možná v případě, že se dodržuje strukturovaný a jednotný přístup. Obě případové
studie prokázaly, že lze zvýšit jistotu dodržení legislativních požadavků na kvalitu odtoku, a to
i při současném snížení provozních nákladů.
Také pro sektor pitných vod jsou aktuálně vyvíjeny nástroje pro optimalizaci procesů, které
budou plně implementovány v příštích měsících. Na jednu stranu se stávající aktivity zaměřují
na koncept optimalizace koagulačního procesu, který se převážně aplikuje na úpravnách vod,
na druhé straně budou optimalizační nástroje, úspěšně aplikované v čištění odpadních vod
upraveny pro potřeby sektoru pitných vod (např. optimalizace zahušťování kalu a odvodnění
kalu).
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