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Summary 

The objective of this dissertation thesis is to emphasise the possibility of the further 
energy potential development of a waste water treatment plant with the use of thermal 
energy from the phenol ammonia water flowing into the waste water treatment plant.  
The use of this part of the thermal energy will lead to a decrease in the purchase of natural 
gas because the thermal energy from the phenol-ammonia water will be used for heating 
the digestion tank which at the time of the greatest loading, i.e. in the winter period, may 
lead to a decrease in the purchase of natural gas. Depending on the saving of the purchase 
of natural gas there will be a saving on the purchase of electric energy.  

The thesis briefly describes the waste water treatment plant in Třinec, analyses 
the possibility of the phenol–ammonia water utilization in the tracking period 
and determines whether the thermal energy potential of the phenol-ammonia water is able 
to reduce the use of the thermal energy potential of existing energy sources, i.e. natural gas 
and biogas. The final part of the thesis contains a draft of the new pipe-line and the overall 
summary. 

 

Keywords: phenol ammonia water, biogas, natural gas, the thermal energy 

 

Anotace 

Smyslem této diplomové práce je poukázat na možnost dalšího využití energetického 
potenciálu čistírny odpadních vod a to využitím tepelné energie fenol čpavkových vod, 
které do čistírny přitékají. Využití části této tepelné energie povede ke snížení nákupu 
zemního plynu, jelikož tepelnou energii fenol čpavkových vod využijeme k vyhřívání 
vyhnívací nádrže, což v době největšího zatížení, tj. v zimním období, může vést ke snížení 
nákupu zemního plynu. V závislosti na úspoře nákupu zemního plynu dojde k úspoře 
nákupu elektrické energie.  

Práce stručně charakterizuje čistírnu odpadních vod v Třinci, analyzuje využití fenol 
čpavkové vody v námi sledovaném období a zjistí, zdali tepelně energetický potenciál 
fenol čpavkových vod je schopen snížit využití tepelně energetického potenciálu 
současných energetických zdrojů tj. zemního plynu a bioplynu. V závěru práce 
je navrhnuta trasa nového potrubí a celkové zhodnocení práce.  

 

Klíčová slova:fenol čpavkové vody, bioplyn, zemní plyn, tepelná energie 
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Seznam zkratek: 

M     hmotnost vody (kg) 

c     měrné teplo vody 4184 (J/kgK) 

     0,004184 (MJ/kgK) 

t1v     teplota fenolčpavkové vody  

na vstupu do výměníku (°C)  

t2v     teplota fenolčpavkové vody  

na výstupu z výměníku (°C) 

Ezt     ztrátová tepelná energie vyhnívacích  

     nádrží 

EPB     tepelná energie provozních budov 

Tepelná účinnost teplovodního kotle: 88% 

Tepelná účinnost výměníku:   85% 

Výhřevnost zemního plynu:    9,5 kWh/m3, 34 MJ/m3  

Výhřevnost bioplynu:    23 MJ/m3   

Účinnost kogenerační jednotky:  tepelná – 59,1%, elektrická – 31,4% 
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1. Úvod 

V současnosti je evropská a světová energetická politika států postavena 

před důležitý úkol a to zajištění bezpečných dodávek energetických surovin s minimálním 

dopadem na životní prostředí v dlouhodobém časovém horizontu. Sledování a odhad 

spotřeby energií, je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, od kterého se odvíjejí strategická 

rozhodnutí se zásobováním států energiemi1. Životnost světových využitelných zásob, 

tj. ekonomicky těžitelných za daných technologických a ekonomických podmínek, 

je v současné době, za předpokladu konstantní těžby a současné spotřeby, odhadována 

u uhlí na 250 let, u ropy na 45 let a u zemního plynu na 60 let (Petráš a kol., Nízkoteplotní 

vytápění a obnovitelné zdroje energie). Taktéž je nutno pamatovat na rychle se rozvíjející 

ekonomiky v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, jelikož s růstem ekonomiky roste 

i životní úroveň obyvatelstva, což vede mimo jiné i k stoupající poptávce využívání 

energií. 

Je nutno hledat způsoby, jak snížit celkovou spotřebu energie a při tom zvýšit 

účinnost a efektivitu provozu energetických zařízení a minimalizovat negativní vlivy 

na životní prostředí. Jedním z řešení je využití ekologických paliv (plyn, dřevo, …) 

nebo využívat energií z obnovitelných zdrojů energie2 (větrná, sluneční, vodní, …). 

 

Cílem této diplomové práce je navázat na studii mé bakalářské práce, 

která poukázala na reálnou možnost využití tepelně energetického potenciálu fenol 

                                                 

1 Pro ČR:dne 10. 03. 2004 byla vládou ČR schválena Státní energetická koncepce, která definuje 

priority a cíle České republiky v energetickém sektoru včetně dlouhodobého výhledu do roku 2030. Třemi 

hlavními prioritami jsou nezávislost na cizích zdrojích energie, bezpečnost zdrojů energie a udržitelný rozvoj 

v závislosti na ochraně životního prostředí.  

2 Zákon č.180/2005 Sb.  O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), který mimo jiné říká, že obnovitelné 

zdroje energie jsou nevyčerpatelné a při přeměně z primární energie na využitelnou formu energie mají 

minimální dopad na životní prostředí. 
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čpavkové odpadní vody přitékající z koksovny Třineckých železáren, a. s. v roce 2007, 

ve které bylo zjištěno, že „v námi sledovaném období by byly fenol čpavkové odpadní vody 

schopny pokrýt pouze tepelně energetický požadavek kalu, který byl čerpán v roce 2007 

do vyhnívacích nádrží, a tepelná energie určená pro kal se mohla využít k ohřevu 

provozních budov“ (Kisza, 2008, p. 33). Bude porovnán rok 2007, 2008 a 2009, 

na kterých bude zjištěno využití této tepelné energie ve třech ročních obdobích. Využitím 

tepelné energie fenol čpavkových vod v zimních měsících by došlo k úspoře za nákup 

elektrické energie, jelikož bioplyn již nebude spalován v teplovodních kotlích, 

ale celoročně v kogenerační jednotce. Došlo by ke snížení nákupu zemního plynu, 

jelikož tepelnou energii zemního plynu, určenou k vyhřívání vyhnívacích nádrží, může 

nahradit tepelná energie fenol čpavkových vod. Studie, kterou řeší tato diplomová práce, 

není v současnosti zrealizována.  

 Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část 

bude stručně charakterizovat energetické zdroje ČOV Třinec, fenol čpavkové vody. 

Praktická část se bude zabývat analýzou využití tepelné energie fenol čpavkové odpadní 

vody v létech 2007, 2008 a 2009 s cílem poukázat na využití tohoto tepelného potenciálu, 

který se jinak „znehodnocuje“ v čistírenském procesu, Tímto by došlo k úspoře za nákup 

zemního plynu a v případě, že bioplyn by v zimních měsících mohl být spalován 

v kogenerační jednotce, došlo by také k úspoře za nákup elektrické energie. 

1.1  Cíl diplomové práce 

1) Souhrn nejdůležitějších informací k dané problematice 

2) Ideový návrh využití fenol čpavkových vod 

3) Zhodnocení práce 
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2. Využití energetických zdrojů (zemní plyn, bioplyn) 

2.1.  Přehled dostupných energetických zdrojů 

V mechanicko – biologické čistírně odpadních vod Třinec (ČOV Třinec), 

okr. Frýdek – Místek, je v současnosti využívána tepelná energie zemního plynu 

a bioplynu.  

Bioplyn, a v případě jeho nedostatku i zemní plyn, je v zimním období3 využíván 

pouze jako zdroj tepelné energie pro ohřev všech provozních budov a dvou vyhnívacích 

nádrží. V letních měsících4 je bioplyn spalován v kogenerační jednotce, kde vedle výroby 

elektrické energie dochází i k výrobě tepelné energie. Získaná elektrická energie 

je spotřebována čistírnou v běžném provozu a tepelná energie je spotřebována 

ve vyhnívacích nádržích. V zimním období, v době největší spotřeby tepla, je bioplyn 

spalován pouze v teplovodním kotli z důvodu jeho vyšší tepelné výkonnosti než má 

kogenerační jednotka. Při spalování bioplynu v teplovodním kotli, nedochází k výrobě 

elektrické energie.  

Dalším energetickým zdrojem, který se nachází na čistírně odpadních vod 

a v současnosti není „zcela využíván“, je odpadní fenol čpavková voda5, která celoročně 

přitéká z blízké koksovny Třineckých železáren a. s. o teplotě cca 55 °C a je zaústěna 

do denitrifikační části aktivační nádrže. 

  

                                                 

3 měsíce: leden, únor, březen, duben, říjen, listopad a prosinec 

4 měsíce: květen, červen, červenec, srpen a září 

5 V kategorii druhu energie prostředí, z hlediska jejich dostupnosti, je tepelná energie fenol čpavkové 

odpadní vody zařazena do skupiny druhotných zdrojů tepla z technologických procesů. 
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2.2.  Bioplyn 

Bioplyn vzniká jako produkt metabolismu metanogenních bakterií (The Univerzity 

of Adelaide, An Introduction to BIOGAS,2010). Proces může probíhat v tělesech skládek 

komunálního odpadu, ve speciálních reaktorech bioplynových stanic nebo ve vyhnívacích 

nádržích čistíren odpadních vod. Podmínkou vyhnívacího procesu je nepřítomnost kyslíku, 

konstantní teplota a hodnota pH 6,5 až 7,5. Rozklad může probíhat při třech rozdílných 

teplotách: 15 °C (chladnomilné mikroorganismy), 35 - 40 °C (mezofilní mikroorganismy) 

a 50 - 55 °C (termofilní mikroorganismy). Rozklad substrátu trvá přibližně 10 dnů 

u termofilních, 25 - 30 dnů u mezofilních a 90 - 120 dnů u chladnomilných 

mikroorganismů –viz graf. č. 1. V čistírnách odpadních vod, se dlouhou 

 

  

Graf. č. 1 - Vliv teploty na tvorbu bioplynu 

1 – mezofilní bakteriální kmeny, 2 – termofilní bakteriální kmeny 

 

dobu využívaly systémy mezofilní. Přednosti termofilního procesu jsou vyšší reakční 

rychlosti (potřeba menšího objemu a kratší doby zdržení), hlubší rozklad organických látek 

a tím i vyšší specifická produkce bioplynu. Nejdůležitější její předností je vysoký 

hygienizační efekt a lepší rozložitelnost některých cizorodých látek, což je základní 

předpoklad pro aplikací stabilizovaného materiálu na půdu (Straka a kolektiv autorů, 

2006). Nevýhodou je však méně stabilní provoz z důvodu citlivosti vůči změnám teploty 

i složení substrátu. S klesající teplotou vzrůstá koeficient produkce biomasy (při 55 °C 

je o cca 50℅ nižší než při 35 °C). Vytváření bioplynu je konečnou fázi biochemické 
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konverze organických látek v anaerobních podmínkách na bioplyn a zbytkový fermentový 

materiál. Proces probíhá při teplotách od 0 °C do 70 °C a na rozdíl od jiných procesů 

nevzniká při anaerobní fermentaci teplo, ale vyvíjí se hořlavý plyn CH4 – METAN. 

Obvykle to bývá 60 – 70 % metanu, 30 - 40 % kysličníku uhličitého CO2 a 0,1 - 1 % 

dalších plynů jako je vodík H2 a sirovodík H2S. V literatuře se uvádí, že 1 metr krychlový 

má energetický obsah jako 0,6 litru topného oleje nebo 0,65 m3 zemního plynu. 

Jde o produkt kvašení nebo hnití organických substancí za anaerobních podmínek, 

tedy bez přístupu vzduchu. Jeho výhřevnost se pohybuje okolo 2/3 zemního plynu 

a pohybuje se mezi 22 – 24 MJ/m3. Může být proto náhradou za fosilní paliva. Navíc jde 

o palivo charakterizované "CO2 - neutralitou", množství oxidu uhelnatého pohlcené při 

růstu organické hmoty se rovná množství, které je emitováno ve spalinách (Straka 

a kolektiv autorů, 2006).  

Bioplyn a bioplynové systémy představují energetické zdroje s vysokým přínosem 

pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Přestože bioplyn zatím není schopen vytlačit 

fosilní paliva z jejich dominantního postavení na trhu s energiemi, má na rozdíl od nich 

zcela neomezené perspektivy pro budoucí využití. Bioplynové systémy ve všech možných 

uspořádáních pracují jako plně obnovitelné energetické zdroje.  

 

Mechanizmus anaerobních procesů 

Při anaerobních procesech velmi záleží na tom, zda fermentace probíhá v jednom 

fermentoru, tedy v jednom stupni nebo ve dvou fermentorech, dvou stupních. Podíl metanu 

v jednotlivých stupních fermentace se potom podstatně liší, plyn z prvního stupně obsahuje 

velký podíl oxidu uhličitého, zatímco plyn z druhého stupně obsahuje velký podíl metanu, 

který může dosahovat až 80% podílu. Rozkladem organických látek během anaerobních 

podmínek je výsledek spolupráce několika mikrobiálních fází na sebe navazujícími 

metabolickými procesy. Produkty metabolismu jedné fáze jsou substrátem další fázi. Celý 

proces se dělí do čtyř základních fází (Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. ,2006). 

Hydrolýza 

V prostředí se nachází vzdušný kyslík a je zde dostatečná vlhkost přesahující 50% 

hmotnostního podílu. V této fázi mikroorganismy ještě nevyžadují prostředí neobsahující 
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kyslík, dochází k rozkladům složitých organických sloučenin (biopolymerů) na jednodušší 

organické látky – monomery za působení extracelulárních enzymů, rozpustných ve vodě. 

Další rozklad na jednoduché organické sloučeniny, jako je kyselina mléčná, vodík, 

alkoholy a jiné je již podmíněn anaerobními mikroorganismy. 

Acidogeneze 

Během této fáze dojde k odstranění zbytků vzdušného kyslíku a vytvoření 

anaerobního prostředí. Tuto přeměnu provádí fakultativní anaerobní mikroorganismy 

schopné aktivace v obou prostředích. Nízkomolekulární látky jsou rozloženy na jednodušší 

organické látky. 

Acetogeneze 

V této fází provádějí acidogenní kmeny baktérií vyšší organické kyseliny na kyselinu 

octovou, vodík a oxid uhličitý. 

Metanogeneze 

Nyní metanogenní autotrofní bakterie rozkládají jednouhlíkaté látky a kyselinu 

octovou na metan a oxid uhličitý, hydrogenotrofní bakterie produkují metan z vodíku 

a oxidu uhličitého. Některé kmeny bakterií provádějí obojí. 

Fáze procesu jsou následné, při kontinuálním provozu však probíhají současně. 

Pokud je anaerobní proces rozdělen technologicky do dvou stupňů, v prvním stupni 

obvykle probíhá hydrolytická a acidogenní fáze. Acetogenezi nelze úplně prostorově 

oddělit od methanogenní fáze vzhledem k syntrofickému vztahu acetogenních baktérií 

produkujících vodík a methanogenních, hydrogenotrofních baktérií (Hlavínek,2006) 
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2.3.  Zemní plyn  

Vznikl anaerobním rozkladem biomasy nahromaděné v několika geologických 

obdobích v zemském jádru a kůře. Je klasifikován jako neobnovitelný zdroj energie. Jeho 

hlavní složkou je methan (90 %), ethan (1–6 %) a nehořlavé složky (zejména dusík a oxid 

uhličitý, méně než 5%). Je přírodně hořlavý plyn, využívaný jako plynné palivo. 

Nachází se v zemském jádru samostatně, nebo společně s ropou (NaturalGas.org., 
Exploration, 2010). Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový 

zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský zemní plyn), přiklánějí se teorie jeho vzniku 

nejčastěji k tomu, že se postupně uvolňoval při vzniku uhlí nebo ropy při postupném 

rozkladu organického materiálu. Podle organické teorie byly rostlinné a živočišné zbytky 

na začátku vzniku zemních plynů. Podle anorganické teorie vznikal zemní plyn řadou 

chemických reakcí z anorganických látek. V poslední době američtí vědci přišli s další tzv. 

abiogenetickou hypotézou, podle které zemní plyn vznikl štěpením uhlovodíků, které se na 

naší planetu dostaly v době jejího vzniku z vesmírné hmoty. Tyto vyšší uhlovodíky 

se postupně štěpily až na metan, který pak pronikal k povrchu Země (RWE, a.s.,O zemním 

plynu, 2007-2010). 

 

Zemní plyn je palivo, jehož využívání může podstatnou měrou pozitivně ovlivnit 

životní prostředí. Zkušenosti ze západoevropských měst, kde zemní plyn a nízkosirná 

kapalná paliva prakticky eliminovaly uhlí z vytápění domácností, jsou nezpochybnitelné. 

Vysoký podíl zejména hnědého uhlí v energetické bilanci neznamená jen emise oxidů síry, 

dusíku a uhlíku, popílku s obsahem těžkých kovů a uhlovodíků, ale také zásahy do krajiny 

při těžbě uhlí, znečištění při jeho úpravě a dopravě a v neposlední řadě také problémy 

při skladování a manipulaci s popelem. Z hlediska ochrany životního prostředí má zemní 

plyn ve srovnání s ostatními fosilními palivy a energiemi řadu výhod: plynovody 

jsou uloženy v zemi, takže nenarušují tvář krajiny (Petráš a kol., Nízkoteplotní vytápění 

a obnovitelné zdroje energie). Výstavba plynovodů a ostatních zařízení je spojena 

s minimálním záborem půdy, která se ve většině případů vrací původnímu účelu. Hlavní 

ekologické výhody zemního plynu se ale projevují až při jeho využívání u odběratelů. 

Spalováním zemního plynu vzniká ve srovnání s pevnými a kapalnými palivy daleko méně 

škodlivin - prach a oxid siřičitý, které jsou ve spalinách obsaženy v zanedbatelných 
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množstvích a také emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků jsou ve srovnání s ostatními 

palivy výrazně nižší. Jediným problémem spalování zemního plynu je vznik oxidů dusíku. 

Proces spalování zemního plynu lze jednoduše popsat chemickou rovnicí: 

CH4 + 2 O2 
- => CO2 + 2 H2O. 

Směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vzniká při spalování každého paliva 

v případě, že pro spalování je využíván vzduch. Zemní plyn má ale ve srovnání s pevnými 

a kapalnými palivy jednu zásadní výhodu - neobsahuje žádné dusíkaté látky, takže oxidy 

dusíku mohou vznikat právě jen ze vzdušného dusíku. Jejich tvorba je závislá na teplotě 

spalování, - čím je teplota vyšší, tím je vyšší i tvorba oxidů dusíků. Výrobci plynových 

spotřebičů věnují omezování vzniku oxidů dusíků velkou pozornost. Konstrukčními 

úpravami hořáků a spalovacích komor spotřebičů se podařilo snížit emise oxidů dusíků 

až na 10 % původních hodnot. Zemní plyn je jako každé uhlíkaté palivo také zdrojem 

oxidu uhličitého (CO2), který je klimatologickými průzkumy označován za látku, 

významnou měrou přispívající ke vzniku tzv. skleníkového efektu (Oklahoma 

climatological survey, Earth's Energy Budget, 2010).  

Ve srovnání s ostatními palivy nemá zemní plyn konkurenci. Na uvolněnou jednotku 

tepla vzniká při spalování zemního plynu: 

 o 40 - 50 % méně CO2 ve srovnání s pevnými palivy, 

 o 30 - 35 % méně CO2 ve srovnání s kapalnými palivy. 

V současné době nejvíce využívaným zemním plynem je tzv. naftový zemní plyn, 

který vznikal společně s ropou. Pokud se naftový zemní plyn těží společně s ropou, 

jedná se zpravidla o vlhký zemní plyn. V některých lokalitách ložiska neobsahují žádnou 

ropu, ale pouze zemní plyn, pak hovoříme o suchém zemním plynu. Vedle naftového plynu 

se dnes využívá i karbonský zemní plyn, který se z bezpečnostních důvodů odtěžuje při 

těžbě uhlí. Tento plyn je svým složením vždy suchý. Karbonský plyn se využívá 

v oblastech těžby černého uhlí. Zásoby naftového zemního plynu jsou dostatečné, ale již 

dnes se řeší otázka, co bude po vyčerpání veškerých zásob plynu. Jednou z možností 

je výroba náhradního zemního plynu zplyňováním uhlí. Výroba naftového zemního plynu 

není v současné době ekonomicky výhodná (RWE, a.s., O zemním plynu,2010). 
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2.4.  Fenol čpavkové odpadní vody 

Vznikají během ochlazování horkých, suchých pecních plynů, které vznikají během 

zahřívání uhlí v neoxidační atmosféře (tzv. parolýza uhlí6). Po ochlazení plynu vzniká 

kondenzát, který se skládá z dehtu a fenol čpavkové7 vody. Rozhodující pro kvalitu 

a množství produkovaných fenol čpavkových vod je druh a vlhkost pevného paliva. 

Takto vzniklé odpadní vody obsahují mechanické nečistoty (uhlí, koks), fenoly, oleje, 

dehty, aromatické uhlovodíky, alifatické sloučeniny, mastné kyseliny, aldehydy, kyanidy, 

a sirovodík. Z důvodu vysokého obsahu toxických látek, není možné tyto odpadní vody 

vypouštět do recipientu bez vyčištění, proto se předčišťují na stanovené limity 

znečisťujících látek8 a následně se přečerpávají potrubím na čistírnu odpadních vod 

k dočistění v biologickém stupni čistírny, kde dochází k rozkladu organických látek 

mikroorganismy. Během biologického čištění se fenoly biochemicky oxidují a rozkládají 

na oxid uhličitý a vodu za vzniku biologického kalu. Kyanidy a rhodanidy se rozkládají 

na amoniak. Jako poslední se rozkládají sloučeniny dusíku, které se vyskytují nejdříve 

v redukovaném stavu jako amoniak. Původně přítomný a druhotně vzniklý amoniak 

je následně biologicky oxidován (nitrifikační část) na dusičnany a pak dochází k redukci 

na plynný dusík (denitrifikační část), (Bálintová J. a kol., 2003). 

S fenol čpavkovými vodami je nakládáno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. 

o vodách, ve znění zákona č. 20/2004 Sb., včetně prováděcích předpisů a zákona 

č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (Ministerstvo životního prostředí České 

republiky, Vyjádření ke koksochemické výrobě TŽ6, a.s., 2005). 

                                                 

6Při tomto procesu je teplota spalných plynů okolo 1.150 až 1.350 °C při nepřímém zahřívání uhlí 
až 1.000 -1.100 °C po dobu 14 až 24 hodin. Tímto pochodem vzniká slévárenský a vysokopecní koks. Koks 
je prvořadým redukčním činidlem ve vysokých pecích a nemůže být úplně nahrazen jinými palivy (uhlím). 
Koks plní funkci nosného a výplňového materiálu, kterým cirkuluje plyn ve sloupci vsázky. 

7Pojem fenol čpavkové vody vzniká z důvodu vysokého obsahu amonných solí (anorganické látky). 

8Dochází k odstraňování mechanických a dehtovitých látek, pevně a volně vázaného čpavku. 
Neodstraňuje se fenol. Po naplnění skladovací nádrže se provede chemický rozbor, a pokud kvalita odpovídá 
kanalizačnímu řádu, voda se přečerpává na ČOV Třinec k dočistění. 
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3. Stručná charakteristika ČOV Třinec 

Původní „mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro společné čištění 

odpadních vod města Třince a předčištěných fenolových vod koksovny Třineckých 

železáren byla vybudována pro ochranu vodního toku Olše v roce 1965“ (Dobeš, s.189, 

1972). Čistila odpadní vody splaškového charakteru od obyvatel města Třinec a fenol 

čpavkové odpadní vody z koksovny Třineckých železáren. Ve své době zajišťovala účinné 

odstraňování organických látek9 a fenolů.  

Postupně však i tato čistírna odpadních vod, podobně jako další zařízení z 60. let, 

přestávala stačit zvětšujícím se požadavkům na ochranu životního prostředí. Bylo nutno 

dosáhnout účinnější eliminace organických odpadů, kde vzrůstajícím problémem se staly 

dusíkaté látky. 

Realizace programu nové koksovny TŽ, a.s. byla jedním z důvodů, proč se začalo 

uvažovat o rozšíření stávající čistírny odpadních vod v Třinci. Na základě zpracování 

několika variant byl nakonec jako nejvhodnější zvolen model společného čištění 

splaškových odpadních vod a odpadních vod fenol čpavkových.  

 

Celý návrh řešení byl zpracován ve dvou stavbách: 

I. stavba – investor Třinecké železárny a. s. 

II. stavba – investor Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 

 

Generálním projektantem obou staveb byl Hydroprojekt Ostrava10, hlavním 

dodavatelem stavebních prací Inženýrsko - průmyslové stavby Třinec a vyšším 

                                                 

9 „Ze 132 mg BSK5/l na přítoku se v čistírně odbouralo 74,3%. Do Olše odtéká vyčištěná voda 
v průměru s 34 mg BSK5/l. Pokles čisticího efektu je způsoben strojními oleji z Třineckých železáren“ 
(Dobeš, 1972, p. 189). 

10 Hydroprojekt CZ a.s. je v současné době všeoborová česká inženýrsko-konzultační společnost 

se zahraniční kapitálovou účastí. 
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dodavatelem technologie KUNST Hranice. Výstavba byla započata v roce 1990 a zkušební 

provoz rozšířené čistírny odpadních vod v Třinci byl zahájen v září roku 1994 (propagační 

leták Čistírna odpadních vod Třinec).  

V současnosti tato čistírna odpadních vod čistí odpadní vody splaškového charakteru 

včetně průmyslových odpadních vod fenol čpavkových. Splaškové odpadní vody přitékají 

na čistírnu odpadních vod stávající kanalizací DN 1500. Při čištění prochází tato splašková 

voda hrubým a mechanickým předčištěním, biologickým stupněm čištění a kalovým 

hospodářstvím11. Fenol čpavkové vody přitékají na čistírnu odpadních vod nadzemním 

výtlačným řádem DN 150 a vtékají do dvou akumulačních nádrží12, ze kterých jsou dále 

přiváděny do denitrifikační části aktivační nádrže. 

Technologie čištění je založena na principu nízko zátěžové aktivace s nitrifikací 

a předřazenou denitrifikací, s odvodňováním kalu na pásových lisech a s automatizovaným 

systémem řízení. 

Aktivace s předřazenou denitrifikací (systém D-N) umožňuje vedle odbourání 

organického znečištění i redukci obsahu dusíku ve vyčištěné vodě. Předřazené 

denitrifikační nádrže jsou promíchávány 12 kusy vrtulových míchadel FLYGT, o průměru 

každé vrtule 2,5 m (z nichž čtyři kusy jsou v odstavené denitrifikační nádrži) a současně 

byly poslední dvě sekce každé denitrifikační nádrže osazeny 56ti aeračními elementy firmy 

MESSNER, které jsou od října 2005 nahrazeny aeračními elementy (304 ks) firmy 

FORTEX typu AME - D. Nitrifikační nádrže byly provzdušňovány celkem 180 ks jemno 

bublinných provzdušňovacích elementů firmy MESSNER, které byly taktéž v říjnu 2005 

nahrazeny aeračními elementy (1 200 kusů) firmy FORTEX typu AME - D. Vnitřní 

cirkulace je zajišťována dvěma čerpadly firmy FLYGT. Stlačený kyslík se přivádí 

do provzdušňovacích elementů z dmýchárny, kde jsou instalovány tři kusy dvou 

otáčkových dmychadel a jeden kus dmychadla s měničem otáček firmy AERZEN. 

V odtoku aktivačních nádrží je do odpadní vody dávkován kapalný koagulát PREFLOK, 

který snižuje obsah fosforu ve vyčištěné odpadní vodě. Aktivační směs se přivádí do dvou 

                                                 

11 Schéma čistírny viz příloha č. 1. 

12 Každá o obsahu 1.860 m3. 
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kruhových dosazovacích nádrží typu DNK - M o průměru 40 m. V současnosti 

je v provozu pouze jedna dosazovací nádrž. Prostou sedimentací dochází k oddělení kalu 

od vody. Recirkulaci vratného kalu zajišťuje šneková čerpací stanice vratného kalu 

s dvěma čerpadly typu YBA - 1280 o maximálním průtoku Q = 420 l·s-1. V chodu je pouze 

jedno čerpadlo, druhé tvoří zálohu. Takto vyčištěná voda již odtéká do recipientu – řeka 

Olše (provozní deník Čistírna odpadních vod Třinec). 

Čištěním odpadní vody vzniká čistírenský kal, tj. disperzní systém obsahující látky 

rozpuštěné, koloidní a zpravidla látky suspendované. Kal dělíme na : 

 primární (surový)  

 sekundární (přebytečný)  

 terciární  – vzniká při chemickém srážení. 

Primární kal vzniká sedimentací tuhých látek z odpadní vody v usazovacích nádržích 

v mechanické části ČOV. Přebytečný kal je na čistírně přečerpáván z dosazovací nádrže 

do dvou flotačních nádrží typu SIGMAFLOT 15 o průměru 6 m, kde dochází 

k přičerpávání primárního kalu z usazovacích nádrží. Zahuštěný kal je následně čerpán 

do dvou ocelových vyhnívacích nádrží o průměru 10 m a objemu 1.343 m3, ke kterým 

je přiřazena uskladňovací nádrž vyhnilého kalu. Ve vyhnívacích nádržích se kal důkladně 

promíchává lopatkovým míchadlem a vřetenovým čerpadlem se přečerpá uskladňovací 

nádrže. Z uskladňovací nádrže se vyhnilý kal vypouští do zahušťovacích nádrží o průměru 

9 m. Odtud již bude vyhnilý kal o obsahu sušiny 60 kg/m3 přečerpáván do dvojice 

ocelových homogenizačních nádrží o objemu 2 x 16m3, které jsou součásti odvodňovací 

stanice. Zde dochází k mechanickému odvodňování stabilizovaného kalu za použití 

pásového lisu CENED 2000. Oddělená voda od kalu je vrácena zpět na přítok do čistírny 

odpadních vod a odvodněný kal o obsahu sušiny 250 kg/m3 je odvážen na skládku. 

Bioplyn vznikající během vyhnívacího procesu je jímán a následně uskladňován 

v ocelovém suchém plynojemu13 o objemu 500 m3 při tlaku 2,0 kPa. Bioplyn se používá 

v plynové kompresorovně pro míchání kalu ve vyhnívacích nádržích a v plynové kotelně 

                                                 

13 Plynojem je stavba, která slouží k akumulování technických plynů. Plynojem mívá obvykle válcový  

               nebo kulový tvar. 
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k výrobě tepla pro ohřev kalu čerpaného do vyhnívacích nádrží a pro vytápění provozních 

budov ČOV (provozní deník Čistírna odpadních vod Třinec). Veškerý bioplyn se využije 

jako palivo pro  

 kogenerační jednotky TEDOM Twin plus 22A pro výrobu elektrické energie 

a tepla v letních měsících 

 teplovodní kotel pro výrobu tepelné energie v zimních měsících 
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3.1.  Kogenerační technologie 

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - KVET. Proces přeměny energie z paliva 

je proveden tak, že nejprve se využije tepelná energie (pracovní látka má vysokou teplotu) 

k vykonání práce a teprve potom se pracovní látka o nižší teplotě využije pro pokrytí 

potřeb tepla. 

Rychlý rozvoj v posledních dvou desetiletích vytvořil širokou nabídku různých 

kogeneračních zařízení umožňujících jejich instalování přesně podle požadavků zákazníků. 

Taktéž současné legislativní opatření, ve srovnání s dřívější dobou, umožňuje nejen 

investování do kogenerační výroby, ale i její provozování. Kogenerační jednotky využívají 

především pístové spalovací motory, které jsou upravené pro pohon plynnými palivy. 

Dominantním palivem bývá zemní plyn, stále častěji se však využívají i alternativní paliva, 

především různé druhy bioplynů. V současnosti se jedná o jeden z nejekologičtějších 

a zároveň ekonomicky přijatelných způsobů jak vyrobit elektrický proud a zároveň teplo 

v místě své spotřeby. Účinnost kogeneračních jednotek se pohybuje mezi 80 - 90%. 

Získaná elektrická energie z kogeneračního zařízení je určena k pokrytí spotřeby objektů, 

v němž je umístěno. Přebytek elektrické energie může být odprodán do veřejné elektrické 

sítě. Teplo vznikající v kogenerační jednotce bývá využito k vytápění budov, přípravě teplé 

užitkové vody nebo k přípravě technologického tepla. Kogenerační jednotky mohou sloužit 

také jako nouzové zdroje elektrické energie (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Kogenerační jednotky – zřizování a provoz, 2007). 

Každá kogenerační jednotka se skládá z těchto čtyř základních částí: 

1. pohonné jednotky - v současnosti se nejvíce využívají  

 parní turbíny 

 spalovací turbíny 

 spalovací motory 

 paroplynová (kombinovaná) zařízení 

2. elektrického alternátoru včetně zařízení pro připojení na spotřebitelskou 

a veřejnou síť 

3. kotle nebo výměníků tepla včetně propojení na tepelné rozvodné sítě  

4. kontrolního a řídicího systému. 
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Obr. č. 1 – Schéma kogenerační jednotky 

(BERANOVSKÝ, 2007) 

 

Kogenerace se spalovacími motory 

Spalovací motory používané v kogeneračních jednotkách jsou pístové motory 

s vnitřním spalováním. Ty se podle způsobu zapálení směsi vzduchu a paliva ve válci 

rozdělují do dvou skupin: 

 vznětové motory 

 zážehové motory. 

 

U vznětových motorů dochází k zapálení paliva ve válci samovznícením při vstřiku 

do horkého stlačeného vzduchu. Účinnost těchto motorů na hřídeli se pohybuje v rozpětí 

35 - 45% a jejich jednotkový výkon může dosáhnout až 25 MW. Moderní vznětové motory 

mají vysoký kompresní poměr a používají zpožděné zapalování a hoření aby dosáhly 

snížení emisí oxidů dusíků, přičemž zůstává zachován vysoký výkon a účinnost. 

Tyto požadavky vynucují dokonalejší provedení vstřiku paliva a řídicího systému motoru. 

U zážehových motorů dochází k zapálení palivové směsi a vzduchu ve válci 

elektrickou jiskrou. Účinnost těchto motorů se pohybuje v rozmezí 27 - 43%, a také jejich 

výkonové rozpětí je menší. (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Kogenerační jednotky – 

zřizování a provoz, 2007) 

Mají-li být spalovací motory využity pro kogenerační jednotku, je zapotřebí 

je upravit pro spalování zemního plynu. Tato úprava lze provést u obou konstrukčních typů 
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motorů. Úprava se týká především palivového systému a spalovacího prostoru. 

V palivovém systému se připravuje směs plynu a vzduchu o požadovaném složení, které se 

ve válci zapaluje elektrickou jiskrou. V některých případech (u motorů velkého výkonu) 

se používá dvou palivový systém, kdy je k dosažení zapálení s plynem vstřikováno malé 

množství motorové nafty (kolem 5% celkového tepelného vstupu).  

Vzhledem k hlučnějšímu provozu je třeba při stavebním řízení prokázat, že okolí 

nebude obtěžováno nadměrným hlukem14. Z tohoto důvodu je nutná instalace 

protihlukových krytů, které mírní dopad nízkofrekvenčního hluku na lidský sluch. 

Plynové spalovací motory pracují ve dvou režimech přebytku vzduchu: s množstvím 

vzduchu blízkém stechiometrickým požadavkům na spalování; s velkým přebytkem 

vzduchu (lean burn). Maximálního výkonu a účinnosti motory dosahují při spalování 

v oblasti mírného přebytku vzduchu. Přitom však produkují poměrně velké množství oxidů 

dusíků. Použije-li se velký přebytek vzduchu, emise oxidů dusíků se podstatně sníží. 

Takovýto provoz má ale za následek zvýšení obsahu CO a nespálených uhlovodíků 

ve spalinách a může vést ke spalovací nestabilitě (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Kogenerační jednotky – zřizování a provoz, 2007). 

Využitím kogeneračního způsobu výroby elektřiny a tepla se ušetří asi 40% paliva, 

a o přibližně totéž procento méně zatěžuje kogenerační jednotka z ekologického pohledu 

životní prostředí. Komerčně dostupné kogenerační jednotky splňují příslušné bezpečnostní 

a emisní parametry. 

V letních měsících, kdy klesá spotřeba tepelné energie na minimum, může být 

kogenerační jednotka doplněna o absorpční výměník, který využije tepelnou energii 

k výrobě chladu. Tomuto způsobu využití tepelné energie se říká „trigenerace“, 

kterou můžeme využít ke klimatizování provozních budov. 

                                                 

14 Podle hygienických předpisů MZ ČR (vyhláška č.13/1977 Sb.) je nejvyšší přípustná hladina hluku 

ve venkovním prostoru na obytném území příměstském u menších sídelních útvarů ve dne 50 dB a v noci 40 

dB. 
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Trigenerace 

Jedná se o spojení kogenerační jednotky a absorpční chladicí jednotky za účelem 

maximálního využití kogenerační jednotky a zužitkování části vyrobeného tepla na výrobu 

chladu absorpčním způsobem. Základním principem absorpčních oběhů je nahrazení 

komprese tepelným pochodem, ve kterém je chladivo za nízkého tlaku pohlcováno 

vhodnou látkou (absorbentem), potom se dopravuje do dalšího výměníku, který pracuje 

za vyššího tlaku a kde se chladivo přívodem tepla v roztoku varem znovu uvolňuje  

 

  

Obr. č. 2 – Schéma trigenerační jednotky 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu, Kogenerační jednotky – zřizování a provoz, 2007,  

TEDOM, s.r.o.,Trigenerace, 2008) 

 

(vypuzuje). Výsledkem je chladivo s vyšším tlakem, který odpovídá podmínkám 

kondenzace. Děj v kondenzátoru a výparníku je podobný jako při parním oběhu. Absorpční 

chlazení má tři vodní okruhy. První je okruh topné vody, která je hnacím médiem vnitřní 

výměny tepla. Tento okruh je napojen na zdroj tepla, v našem případě kogenerační 

jednotku. Druhý okruh je okruh studené vody, který je napojen přímo na okruh chlazení – 

podobně jako ústřední topení, ale místo teplé vody proudí voda studená, která pak 

v místnostech ochlazuje vzduch – a odvádí se jím teplo z prostoru. Třetím okruhem je 

okruh chladicí vody. Vychlazení se provádí nejčastěji pomocí chladicích věží. Na velikost 

chladicího zařízení, a tím i na jeho cenu, má rozhodující vliv teplota okruhu topné vody. 

Obecně platí, že čím vyšší je teplota topné vody, tím menší a levnější je i chladicí zařízení. 
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Většina průmyslově vyráběných zařízení pracuje s teplotami přibližně od 90 do 135 °C. 

Okruh studené vody pracuje s teplotami potřebnými pro odvod tepla z prostoru, 

které se pohybují od 6 do 15 °C. Okruh chladicí vody, která odvádí teplo z chladicího 

zařízení, mívá teploty 20 až 45 °C (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Kogenerační 

jednotky – zřizování a provoz, 2007). 

Požadavky na vlastnosti bioplynu k využití v kogenerační jednotce 

Vlastnosti bioplynu jsou jedním z nejdůležitějších parametrů, které ovlivňují 

možnost využití k pohonu motoru kogenerační jednotky. Některé parametry mohou 

uvažovaný záměr značně prodražit nebo úplně znemožnit. Ke zhodnocení parametrů 

bioplynu je proto v maximální míře přistupovat velmi odpovědně. Při hodnocení je potřeba 

znát následující parametry: 

Obsah metanu CH4  

běžně 55 až 65%. Za minimální hranici se považuje koncentrace 50%. 

Tlak bioplynu 

obvyklá hodnota tlaku pro spalování bioplynu v kogenerační jednotce je v rozsahu 

od 1,5 až 10 kPa. 

Stálost a kvalita bioplynu 

ovlivňuje stabilitu chodu a emise škodlivin. 

Obsah škodlivých příměsí (sloučeniny síry, fluoru a chloru) 

tyto látky způsobují korozi dílů v sacím traktu a vnitřních dílů motoru, přicházejících 

do styku s mazacím olejem. Při vyšším obsahu síry lze využít odsiřovací zařízení 

(TEDOM, s.r.o., 2008). 
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4. Využití tepelné energie fenol čpavkových odpadních vod 

Na Čistírnu odpadních vod Třinec celoročně přitéká odpadní fenol čpavková voda 

o průměrné teplotě 55 °C, která je neutralizována v biologickém stupni čistírny. Celoroční 

využití tohoto zbytkového tepla, které na čistírnu bezplatně přitéká, vidím v předání její 

tepelné energie, ve výměnících tepla kalu, který fermentuje ve vyhnívacích nádržích15. 

Tento kal má roční průměrnou teplotu 38,36 °C. V současnosti je ohřev vyhnívacího kalu 

prováděn topnou vodou, která ohřívá vyhnívací nádrže a provozní budovy. Topná voda 

se ohřívá ve výměníku: 

 kogenerační jednotky, která pomocí spalování bioplynu vytváří elektrickou 

energii a současně chlazení motoru a zplodiny vzniklé při hoření ohřívají 

topnou vodu, 

 teplovodního kotle, který spaluje zemní plyn a bioplyn.  

Získané teplo fenol čpavkových vod, může celoročně šetřit celé čistírně odpadních 

vod finanční náklady, jelikož by došlo k úspoře tepelné a elektrické energie, 

která je v současnosti získávána spalováním bioplynu v teplovodním kotli (v zimních 

měsících - teplo) a v kogenerační jednotce (v letních měsících – teplo + el.). V případě, 

že produkce bioplynu (v zimních měsících) není schopna pokrýt tepelnou potřebu čistírny 

na ohřev kalu a provozních budov, je odebírán z veřejné sítě zemní plyn, který vyrovná 

tento tepelný deficit. V roce 2007 se na čistírně odpadních vod dokončila generální oprava 

plynojemu včetně plynového potrubí, což vede k lepšímu využití produkovaného bioplynu 

a k zmenšení nákupu zemního plynu. 

Údaje pro výpočet byly získány ve sledovaném období od 01. 01. 2007 do 31. 12. 
2009 tj. za 1096 dnů. Pro orientaci jsou v grafu č. 2 zaneseny teploty přitékajících 
odpadních a fenol čpavkových vod, teploty kalu ve vyhnívacích nádržích a měsíční teploty 
ovzduší. Z grafu je patrno, že průměrná teplota přitékajících fenol čpavkových vod 
je v průběhu celého sledovaného období stabilní. Naměřené hodnoty teplot jsou uvedeny 
v tabulce č. 1 pod grafem č. 2.  

                                                 

15Fenol čpavkové vody jsou pro čistírnu přínosné v teplotě nad 54 °C pro tento projekt. 
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Graf č. 2: Teplota fenol čpavkové vody a kalu na ČOV Třinec ve sledovaném období (vlastní výpočty) 

MĚSÍC 

FENOL ČPAVKOVÉ ODPADNÍ VODY  KAL VE VYHNÍVACÍCH NÁDRŽÍCH 

ROČNÍ 
TEPLOTA 

(°C) 
PŘÍTOK 
(m

3
) 

pH 
TEPLOTA FENOL‐

ČPAVKOVÉ VODY (°C) 
MNOŽSTVÍ 

(m
3
) 

TEPLOTA KALU VE 
VYHNÍVACÍCH 
NÁDRŽÍCH (°C) 

TEPLOTA 
ODPADNÍ 
VODY NA 

PŘÍTOKU ČOV 
(°C) 

TEPLOTA 
KALU Z 

AKTIVACE 
(°C) 

LEDEN 2007  19542  8,6  55,42  1582 38,75 14,14  15,39  3,7

ÚNOR  19345  8,5  55,39  1348 38,9 12,88  14,62  2,9

BŘEZEN  20444  8,4  55,48  1936 38,85 12,73  14,2  5,7

DUBEN  18324  8,1  55,53  2450 39,29 14,37  18,5  10,4

KVĚTEN  17978  8,2  55,68  1780 40,6 16,54  21,39  15,6

ČERVEN  16854  8,1  55,13  2071 40,07 18,49  24,04  19,2

ČERVENEC  19529  7,6  55  2102 39,63 18,73  23,17  20

SRPEN  19488  8,3  55,13  1646 40,54 19,32  20,41  19,2

ZÁŘÍ  17340  8,0  55,12  2146 38,82 17,73  19,83  12,5

ŘÍJEN  18038  8,4  55,48  2563 38,38 17,33  18,96  8

LISTOPAD  20524  8,4  55,33  2130 37,68 14,38  16,1  2,1

PROSINEC  21184  8,4  55,48  2392 37,07 13,15  14,39  ‐0,4

LEDEN 2008  20813  8,4  55,35  2765 39,1 12,3  14,3  1,5

ÚNOR  18867  8,4  55,29  2333 38,9 12,2  14,6  3,6

BŘEZEN  19392  8,3  55,47  2018 39 13,7  14,4  3,9

DUBEN  18451  8,4  55,53  4360 38 15,2  16,2  8,4

KVĚTEN  19093  8,2  55,68  2631 39,4 17,3  18,9  13,3

ČERVEN  17155  8,1  55,13  1609 40 17,5  22,3  17

ČERVENEC  17872  8,3  55,5  1279 39 18,1  22,3  18,2

SRPEN  18166  8,5  55,13  1475 38,8 18  22,8  16,4

ZÁŘÍ  17867  8,3  55,32  1672 38,6 17,1  21,9  13,3

ŘÍJEN  17766  8,3  55,48  1967 39 16,1  20,4  9,6

LISTOPAD  17902  8,4  55,21  2094 39 14,1  19,1  5,9

PROSINEC  20103  8,6  55,6  2321 38,7 13,9  16,4  3,6

LEDEN 2009  20698  8,6  55,32  2343 37 12,3  14,4  1

ÚNOR  18631  7,9  55  2420 36,9 11,8  14,2  ‐1,4

BŘEZEN  20994  8,2  55,38  1682 37 9,4  11,2  3,6

DUBEN  17883  8,1  55,43  2996 36,8 12,9  16,7  11,6

KVĚTEN  17775  7,9  55,68  1976 37,2 15,3  20,2  13,9

ČERVEN  17043  8,0  55,13  1264 37,2 16  20,2  15,9

ČERVENEC  16855  8,0  55,95  1522 36,9 17,2  22,4  20

SRPEN  11151  8,3  55,38  1326 37,1 18,1  23,3  19

ZÁŘÍ  10913  8,0  55,12  1289 36,7 18,4  22,5  15,5

ŘÍJEN  11082  8,2  55,38  1374 36,5 16,4  18  8,2

LISTOPAD  11060  8,7  55,53  1284 38 14,8  16  6,3

PROSINEC  13107  8,1  55,48  1406 37,6 14,1  14,5  ‐0,4

Tabulka č. 1: Teplota fenol čpavkové vody a kalu na ČOV Třinec ve sledovaném období
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K přenosu tepelné energie z fenol čpavkových odpadních vod na kal je v této práci 

simulováno výměníkem typu TVVK 6 typ „K“16, firmy K & H KINETIC, a. s. Výměníky 

tohoto provedení jsou již na čistírně odpadních vod nainstalovány a obsluha čistírny 

je dokonale zná, což je výhodou při možných poruchách, kdy pracovníci čistírny 

jsou schopni poškození menšího rozsahu opravit vlastními silami na místě a také jsou již 

schopni předpokládat možnou poruchu na tomto výměníku, což vede k předcházení vzniku 

krizových situací a k efektivnosti celého provozu. 

Na čistírně odpadních vod, v námi sledovaném období, je průměrná teplota kalu 

ve vyhnívacích nádržích 38,36 °C a přiteklo 639.229 [m3] fenol čpavkových odpadních 

vod o průměrné teplotě 55,37 °C (letní období 55,2 °C, zimní období 55,4 °C). Získána 

tepelná energie z fenol čpavkových vod by byla 13.596,2 [GJ] při 85% účinnosti 

výměníku. Produkce kalu byla 71.552 [m3], který byl dávkován v průměrném množství 

65,3 [m3/den] do dvou vyhnívacích nádrží ve čtyřech intervalech (tj. 8,2 [m3/dávka]). 

Průměrná teplota kalu ve vyhnívacích nádržích byla 38,4 °C. Průměrná teplota kalu 

z aktivace byla 18,28 °C (letní období 18,6 °C, zimní období 14,14 °C) Průměrná teplota 

okolního vzduchu byla 9,63 °C (letní období 17,3 °C, zimní období 4,6 °C), (Předpověď 

počasí pro celou planetu, 2007 – 2010). 

   

    provedení N         provedení K 

Obr. č. 3 - Šroubovicový výměník TVVK 

                                                 

16 Celý výměník je vyroben z oceli tř. 11.  Výměník se také vyrábí v provedení „N“, kdy spodní část 
je vyrobena z oceli třídy 11 a horní část (válcový kryt a šroubovice) z nerez oceli tř. 17. Zdroj:Informační 
leták firmy K & H KINETIC, a. s., Zlatnická č33, 339 01 Klatovy. 
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V grafu č. 3 je na modré křivce vidět, že v námi sledovaném období, tepelně 

energetický potenciál fenol čpavkových odpadních vod, přesáhl tepelnou potřebu 

vyhnívacích nádrží – zelená křivka. Aby nedošlo k snížení produkce bioplynu 

ve vyhnívacích nádržích vlivem přehřátí kalu, bude nutno regulovat přítok fenol 

čpavkových vod do výměníku čtyřcestným směšovačem17.  

 

 

Graf č. 3: Porovnání tepelné energie FČ vod a celkové spotřeby tepla vyhnívacích nádrží 

Naměřené hodnoty viz tabulka č. 3 na straně č. 9 

 

V zimním období roku 2008 - 2009 fenol čpavkové vody nejsou schopny pokrýt tuto 

potřebu (zelená křivka v grafu č. 4) z důvodu větší produkce kalu než je průměrná 

produkce v námi sledovaném období. Z tohoto důvodu musí být připraven záložní 

výměník, který v období nadměrné produkce kalu, pomocí topné vody z topného okruhu, 

převezme úlohu ohřívače kalu (modrá křivka v grafu). V tomto období dochází 

k maximálnímu využití tepelné energie fenol čpavkových vod a tepelné energie bioplynu 

spalovaného v kogenerační jednotce – viz graf č. 4 (černá křivka). V případě, že ani 

kogenerační jednotka nepokryje tepelný deficit čerpaného kalu, bude bioplyn spalován 

v teplovodním kotli.  

                                                 

17 Pozn.: Čtyřcestný směšovač reguluje dle požadované teploty přítok topného média přesměrováním 
topné vody do výměníku nebo vratné sítě. 
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Graf č. 4: Období tepelného deficitu prosinec 2007 – květen 2008 

žluté pole – nadbytek tepelné energie, červené pole – deficit tepelné energie 

 

Výhoda, kterou přinese realizování využití tohoto odpadního tepla fenol čpavkových 

vod je ta, že v zimních měsících bude docházet ke spalování bioplynu v kogenerační 

jednotce. Tímto dojde k výrobě elektrické energie, která je v tomto období odebírána 

z veřejné elektrické sítě. V současnosti se elektrická energie vyrábí z kogenerační jednotky 

pouze v letních měsících. 

Výpočtem a měřením bylo zjištěno, že celková spotřeba elektrické energie 

ve sledovaném období je 7.148 [MWh]. Kogenerační jednotka vyrobila ve sledovaném 

období 616 [MWh] elektrické energie což je celkem 8.62 % z celkové spotřeby elektrické 

energie – viz graf č. 5. S využitím tepelné energie fenol čpavkových vod a 100% využitím 

bioplynu stoupne výroba elektrické energie z 616 [MWh] na 1490 [MWh]. V tomto 

případě již kogenerační jednotka pokrývá 20.85% z celkové spotřeby čistírny odpadních 

vod. V porovnání se současnosti je zde již patrná 11% úspora v nákupu elektrické energie 

– viz graf č. 6 (875 [MWh]). Elektrická energie se ve sledovaném období nakupovala 

v průměru za 2,40 Kč/1[kWh].(Provozní deník ČOV Třinec, 2007-2009). Realizace tohoto 

projektu ve sledovaném období 2007 - 2008 přinese čistírně odpadních vod úsporu 

2 100.000,- Kč, tj. cca 700.000 Kč ročně.  
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5. Analýza využití fenol čpavkových vod za rok 2007, 2008 

a 2009 

Celý projekt je závislý jak na množství odpadní fenol čpavkové vody, která přiteče 

na Čistírnu odpadních vod Třinec z koksochemické výrobny, Třineckých železáren, a.s., 

tak i na teplotě, při které budou přitékat a v neposlední řadě i na dlouholetosti přítoku 

z důvodu návratnosti investice. Prostřednictvím zástupce ředitele Koksochemické výrobny 

pana Dipl. Ing. Zdeňka Škuty bylo osloveno18 vedení Třineckých železáren, a. s., které mi 

potřebné informace k projektu poskytlo19.  

Bylo zjištěno, že Třinecké železárny a.s., disponují dvěma koksárenskými bateriemi, 

kdy v roce 2010 je již jedna odstavená z důvodu generální opravy20. Produkce jedné 

koksárenské baterie se pohybuje okolo 125.000 [m3] fenol čpavkových vod/rok. V roce 

2011 by již měly být v provozu obě koksárenské baterie, které budou produkovat 

cca 250.000 [m3] fenol čpavkových vod/rok. V roce 2011 se bude dle ekonomické situace 

Třineckých železáren a. s. rozhodovat o dalším vývoji koksochemické výroby a tím i nutné 

generální opravě druhé koksárenské baterie, která by byla provedena v roce 2012. 

V současnosti ani v budoucnosti neuvažuje vedení Třineckých železáren, a.s. o vybudování 

nové čističky odpadních vod, která by čistila fenol čpavkovou vodu, a tím by došlo 

k zastavení přítoku této vody na Čistírnu odpadních vod Třinec. Rovněž se neuvažuje 

o využití její tepelné energie. Fenol čpavkové vody přitékají na čistírnu odpadních vod 

v ocelovém potrubí tř. 11 353.1, průměru DN 150 a tl. stěny 5 mm.  

                                                 

18 viz příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí informací k diplomové práci adresováno p. Dipl. Ing. Zdeňku 
Škutovi z Třineckých železáren, a.s. 

19 viz příloha č. 3 - Odpověď z Třineckých železáren, a.s. 

20viz příloha č. 4 – Průměrné množství dodaných fenol čpavkových vod za měsíc se ve sledovaném 
období pohybuje na hodnotě 19.049 m3. Od měsíce srpna 2009, kdy dochází k odstavení jedné koksárenské 
baterie, již na Čistírnu odpadních vod přitéká v průměru 11.462 m3. 
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V tepelné bilanci Čistírny odpadních vod Třinec je ve sledovaném období, výpočtem 

a z provozního řádu čistírny zjištěno, že čistírna spotřebovala pro svůj chod celkem 

12.541 [GJ/sledované období] tepla. Z toho kalové hospodářství spotřebovalo 

6.724 [GJ/sledované období] tepla a provozní budovy 5.817 [GJ/sledované období] tepla. 

V grafu č. 7 je pro snazší orientaci zobrazen přehled spotřeby tepelné energie na Čistírně 

 

ROK CELKOVÁ 

SPOTŘEBA 

TEPLA [GJ]  

KALOVÉ 

HOSPODÁŘSTVÍ 

[GJ] 

PROVOZNÍ 

BUDOVY 

[GJ] 

2007 4.063 2.275 1.789 

2008 4.426 2.556 1.870 

2009 4.052 1.893 2.158 

CELKEM 12.541 6.724 5.817 

Tabulka č. 2: Přehled spotřeby tepla na čistírně odpadních vod Třinec ve sledovaném období 

(vlastní výpočty) 

odpadních vod Třinec v jednotlivých měsících. Z grafu je pomocí červené a černé křivky 

zřetelně vidět, že k největšímu tepelnému zatížení čistírny dochází v zimních měsících.  

 

Graf č. 7: Přehled spotřeby tepelné energie na Čistírně odpadních vod Třinec ve sledovaném období 

žluté pole – nadbytek tepelné energie, červené pole – deficit tepelné energie 
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Fialová křivka označuje tepelnou spotřebu provozních budov a zelená křivka představuje 

tepelnou potřebu pro ohřev kalu čerpaného do vyhnívacích nádrží. 

Využitím celoročního ohřevu kalu fenol čpavkovou vodou dojde k celoročnímu 

spalování bioplynu v kogenerační jednotce, kdy získané teplo se využije k ohřevu 

provozních budov, a získána elektrická energie poslouží k pokrytí vnitřní potřeby 

elektrické energie. V grafu č. 8 je pomocí černé křivky vidět, že spalováním bioplynu 

v kogenerační jednotce by celkem v 18 zimních měsících z 21 došlo k úspoře za nákup 

 

 

Graf č. 8: Spalování bioplynu pouze v kogenerační jednotce 

žluté pole – nadbytek tepelné energie, červené pole – deficit tepelné energie 

 

elektrické energie, jelikož tepelná účinnost kogenerační jednotky by stačila pokrýt v těchto 

měsících tepelný požadavek provozních budov. Ve třech měsících – viz fialová křivka, kdy 

kogenerační jednotka není schopna pokrýt tepelnou spotřebu provozních budov, dojde 

k spalování bioplynu v teplovodním kotli – viz graf č. 9. Na černé tečkované křivce 

je již patrno, že teplovodní kotel pokryje svou tepelnou účinnosti kritické měsíce, 

které jsou v grafu znázorněny červeným polem – bylo simulováno spálení 5.000m3 

bioplynu v každém kritickém měsíci. 
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 Graf č. 9: Spalování bioplynu v kritických měsících v teplovodním kotli 

žluté pole – nadbytek tepelné energie, červené pole – deficit tepelné energie 

 

Teplo, které je získáno navíc, se zužitkuje v provozních budovách, které vzhledem 

k současné ekonomické krizi nejsou plnohodnotně vytápěny. 

Vzhledem k nadbytku tepelné energie v letních měsících – viz černá křivka se žlutým 

polem v grafu č. 10, by k využívání tepla fenol čpavkové vody mělo docházet pouze 

v zimních měsících – viz graf č. 11, jelikož během letních měsíců narůstá nevyužitá 

tepelná energie. Taktéž je možno zvážit využití absorpčního výměníku ke kogenerační 

jednotce a získané teplo využít ke klimatizování administrativní budovy. 
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Graf č. 10: Celkový nárust tepelné energie během celoročního využití fenol čapavkových vod 

žluté pole – nadbytek tepelné energie, červené pole – deficit tepelné energie 

 

Graf č. 11: Celkový nárust tepelné energie během využití fenol čapavkových vod jen v zimních měsících 

žluté pole – nadbytek tepelné energie, červené pole – deficit tepelné energie 
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6. Výpočty 

Bude proveden názorný výpočet všech potřebných dat k měsíci leden 2007. 

Jelikož se provádí výpočet za zimní měsíc, je třeba vzít v úvahu tepelnou účinnost 

teplovodního kotle 88% a kogenerační jednotky 59,1%. Za každým výpočtem je umístěna 

tabulka s výsledky za sledované období. V příloze č. 4 jsou uvedeny teploty fenol 

čpavkových vod a kalů, které na Čistírnu odpadních vod Třinec za období 2007, 2008 

a 2009 přitekly. 

 

 

Zjištění maximální tepelné energie přitékajících fenol čpavkových odpadních vod 

„EFČ“ v měsíci lednu: 

 

EFČ = MFČ * c * (t1v-t2v) * n 

EFČ = (19 542 000 * 0,004184 * (55,42 – 38,75)) * 0,85 

EFČ = 1 158 551 [ MJ] 

 

 

MFČ  - přítok fenol čpavkových vod [l] 

c - měrné teplo vody 4184 [J/kgK] 

t1v - teplota fenol čpavkové vody na vstupu do výměníku [°C] 

t2v - teplota fenol čpavkové vody na výstupu z výměníku [°C] 

n - tepelná účinnost výměníku  [85%] 
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Výpočet potřebné tepelné energie pro kal čerpaný do vyhnívací nádrže „EVN“ v měsíci 

lednu:  

EVN = Mkal * c * (t1-t2)  

EVN = 1582 000 * 0,004184 * (38,75 – 15,39) 

EVN =  154 622 [ MJ] 

 

MVN  - přítok fenol čpavkových vod [l] 

t1 - teplota kalu ve vyhnívací nádrži [°C] 

t2 - teplota kalu čerpaného do nádrže [°C] 

   

Výpočet tepelné ztráty vyhnívací nádrže pro kal čerpaný do vyhnívací nádrže „EZT“ 

v měsíci lednu: 

EZT = EVN – (EVN * 0,9) 

EZT =154 622 – (154 622 * 0,9) 

EZT = 15 462 [ MJ] 

 

Celková spotřeba tepelné energie do vyhnívací nádrže „EVNcelkové“ v měsíci lednu:  

EVNcelkové = EVN + EZT  

EVNcelkové =154 622 + 15 462 

EVNcelkové = 170 084[ MJ] 

 

Výše uvedenými výpočty zjišťujeme, zdali tepelný potenciál fenol čpavkových vod 

je dostačující k pokrytí tepelného požadavku kalu čerpaného do vyhnívací nádrže. 

Nesmíme opomenout na tepelnou ztrátu vyhnívací nádrže.  
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MĚSÍC 

FENOLČPAVKOVÁ VODA ČOV TŘINEC 

PŘÍTOK FENOL‐
ČPAVKOVÝCH 
ODPADNÍCH 
VOD (m3) 

VYUŽITELNÁ 
ENERGIE 
FENOL ‐ 

ČPAVKOVÝCH 
ODPADNÍCH 
VOD (MJ) 

MNOŽSTVÍ 
KALU DO 
VN   (m3) 

ZTRÁTA 
TEPELNÉ 

ENERGIE VE 
VYHNÍVACÍCH 
NÁDRŽÍCH 

(MJ) 

TEPELNÁ 
ENERGIE 
PRO 

VYHNÍVACÍ 
NÁDRŽE 
(MJ) 

CELKOVÁ 
SPOTŘEBA 
TEPELNÉ 
ENERGIE 

ČERPANÉHO 
KALU DO 

VYHNÍVACÍCH 
NÁDRŽÍ 

LEDEN 2007  19542  1158551  1582  15462  154622  170084 

ÚNOR  19345  1134488  1348  13694  136940  150634 

BŘEZEN  20444  1209118  1936  19967  199671  219638 

DUBEN  18324  1058320  2450  21311  213114  234426 

KVĚTEN  17978  964169  1780  14307  143067  157374 

ČERVEN  16854  902690  2071  13890  138901  152791 

ČERVENEC  19529  1067492  2102  14476  144762  159238 

SRPEN  19488  1011191  1646  13863  138633  152496 

ZÁŘÍ  17340  1005188  2146  17051  170509  187559 

ŘÍJEN  18038  1096971  2563  20825  208252  229077 

LISTOPAD  20524  1288301  2130  19232  192319  211551 

PROSINEC  21184  1386987  2392  22698  226984  249683 

LEDEN 2008  20813  1202814  2765  28691  286905  315596 

ÚNOR  18867  1099746  2333  23720  237199  260919 

BŘEZEN  19392  1135865  2018  20771  207705  228476 

DUBEN  18451  1150303  4360  39768  397681  437449 

KVĚTEN  19093  1105450  2631  22567  225666  248233 

ČERVEN  17155  923082  1609  11916  119157  131073 

ČERVENEC  17872  1048740  1279  8937  89367  98304 

SRPEN  18166  1055009  1475  9874  98742  108617 

ZÁŘÍ  17867  1062426  1672  11683  116827  128510 

ŘÍJEN  17766  1041256  1967  15308  153077  168384 

LISTOPAD  17902  1032037  2094  17435  174350  191785 

PROSINEC  20103  1208254  2321  21656  216557  238212 

LEDEN 2009  20698  1348542  2343  22155  221550  243705 

ÚNOR  18631  1199293  2420  22984  229844  252828 

BŘEZEN  20994  1372307  1682  18157  181567  199724 

DUBEN  17883  1184851  2996  25196  251959  277155 

KVĚTEN  17775  1168213  1976  14055  140549  154604 

ČERVEN  17043  1086768  1264  8991  89906  98896 

ČERVENEC  16855  1141916  1522  9234  92337  101570 

SRPEN  11151  724938  1326  7656  76562  84218 

ZÁŘÍ  10913  714898  1289  7658  76583  84241 

ŘÍJEN  11082  744099  1374  10635  106353  116988 

LISTOPAD  11060  689521  1284  11819  118190  130009 

PROSINEC  13107  833454  1406  13589  135890  149480 

 
Tabulka č. 3: Přehled tepelných energií FČ vody a kalů pro vyhnívací nádrž 

(vlastní výpočty) 
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Zjištění množství tepelné energie zemního plynu při spalování v teplovodním kotli 

„EZP“ v měsíci lednu: 

EZP = MZP  * hZP * n 

EZP = 1961 * 34 * 0,88 

EZP =  58 673 [ MJ] 

 

n - tepelná účinnost teplovodního kotle [88%] 

hZP - výhřevnost zemního plynu [34 MJ/m3] 

 

Zjištění množství tepelné energie bioplynu při spálení v teplovodním kotli „EBP kotel“ 

v měsíci lednu: 

EBP kotel = M * hBIO * n 

E BP kotel = 19 585 * 23 * 0,88 

E BP kotel =   396 400 [ MJ] 

 

n - tepelná účinnost teplovodního kotle [88%] 

hBIO - výhřevnost bioplynu [23 MJ/m3] 

 

Celková spotřeba tepelné energie z bioplynu a zemního plynu „QBIOZPcelkové“ v měsíci 

lednu:  

EBIOZPcelkové = EZP + EBP kotel  

EBIOZPcelkové =58 673 + 396 400 

EBIOZPcelkové = 462 097[ MJ] 

Následně zjišťujeme využití tepelné energie z dostupných energetických zdrojů a to 

spalováním v teplovodním kotli a kogenerační jednotce. 
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Tabulka č. 4: Přehled spotřeby a využití zemního plynu a bioplynu – rozšířená tabulka je součásti volné 
přílohy č. 7 

(vlastní výpočty) 
  



Bc. Tomáš Kisza: Využití fenol čpavkových vod na ČOV Třinec 

2010  35 

 

Spotřeba tepelné energie provozních budov na Čistírně odpadních vod v Třinci 

v měsíci lednu „EB“:  

EB = EBIOZPcelkové - EVNcelkové  

EB = 459 934 – 170 084 

EB = 289 849 [ MJ] 

QBIOZPcelkové  - celková spotřeba tepelné energie z bioplynu a zemního plynu [MJ] 

EVNcelkové  - celková spotřeba tepelné energie do vyhnívací nádrže [MJ] 

 

Zjištění využitelné energie FČ - vod výměníkem TVVK 6 voda/kal „ETVVK6“ 

v měsíci lednu21: 

ETVVK6 = MFČ * c * (tvstup FČ - tvýstup FČ)*n      

E TVVK6 = 19 542 000*0,004184*(55,42 – 51) *0,85   

E TVVK6 =  307 186 [ MJ] 

MFČ  - přítok fenol čpavkových vod [l] 

tvstup FČ - teplota fenol čpavkové vody na vstupu do výměníku [°C] 

tvýstup FČ - teplota fenol čpavkové vody na výstupu z výměníku [°C] 

n - tepelná účinnost výměníku  [85%] 

Zjištěním využití tepelné energie fenol čpavkových vod ve výměníku TVVK 6 

a následným porovnáním v grafu s energetickou spotřebou kalu a vyhnívací nádrže 

zjišťujeme, zdali je reálné využívat tento energetický zdroj tepla.  

                                                 

21 Výpočet parametrů šroubovicového výměníku voda/kal, typu TVVK, je uveden pro rok 2007 

v příloze č. 4, pro rok 2008 v příloze č. 5 a pro rok 2009 v příloze č. 6. Parametry byly vypočteny ve volně 

dostupném programu firmy Kinetic K&H a. s., pod názvem „Výpočet šroubovicového výměníku voda/kal, 

typové řady TVVK“. Program je umístěn na firemních internetových stránkách, v případě, že odkaz není 

platný je možnost napsat požadavek firmě o zaslání tohoto programu. 
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MĚSÍC 

FENOLČPAVKOVÁ 
VODA 

ČOV TŘINEC 

VYUŽITELNÁ 
TEPELNÁ ENERGIE 

FČ VOD 
VÝMĚNÍKEM 
TVVK 6 ‐ FČ 
VODA/KAL 

(MJ) 

CELKOVÁ 
SPOTŘEBA 
TEPLA NA 
ČOV VE 

SLEDOVANÉM 
období (MJ) 

LEDEN 2007  307186 511239 

ÚNOR  281386 473558 

BŘEZEN  311186 560793 

DUBEN  295205 436386 

KVĚTEN  312012 157374 

ČERVEN  265532 152791 

ČERVENEC  284757 159238 

SRPEN  272377 152496 

ZÁŘÍ  284906 187559 

ŘÍJEN  306639 570232 

LISTOPAD  316053 552261 

PROSINEC  345052 691836 

LEDEN 2008  288422 724006 

ÚNOR  295146 596941 

BŘEZEN  317730 580674 

DUBEN  308242 675809 

KVĚTEN  280044 248233 

ČERVEN  259538 131073 

ČERVENEC  326429 98304

SRPEN  320892 108617 

ZÁŘÍ  284906 128510 

ŘÍJEN  300224 380562 

LISTOPAD  329192 497335 

PROSINEC  331491 597408 

LEDEN 2009  321086 663544 

ÚNOR  323353 682599 

BŘEZEN  391164 558920 

DUBEN  334309 444188 

KVĚTEN  331193 154604 

ČERVEN  307490 98896

ČERVENEC  392409 101570 

SRPEN  504556 84218

ZÁŘÍ  445243 84241

ŘÍJEN  479845 367959 

LISTOPAD  498532 416448 

PROSINEC  480661 601973 

Tabulka č. 5: Přehled spotřeby a využití zemního plynu a bioplynu 

(vlastní výpočty) 
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Zjištění využitelnosti energie FČ - vod výměníkem TVVK 6 voda/kal „ETVVK6“ 

v měsíci lednu na 1 dávku kalu22: 

ETVVK6 = MFČ * c * (tvstup FČ - tvýstup FČ)*n      

E TVVK6 = (78,8*0,004184*(55,42 – 51)) *0,85   

E TVVK6 =  1,24 [ MJ] 

 

MFČ  - přítok fenol čpavkových vod [l] 

tvstup FČ - teplota fenol čpavkové vody na vstupu do výměníku [°C] 

tvýstup FČ - teplota fenol čpavkové vody na výstupu z výměníku [°C] 

n - tepelná účinnost výměníku  [85%] 

Kal je do dvou vyhnívacích nádrží denně dávkován, ve čtyřech intervalech, 

v průměrném množství 51,03 [m3/den] (tj. 6,4 [m3/dávka]). Výpočtem v programu 

„Výpočet šroubovicového výměníku voda/kal, typové řady TVVK“ pro celkové množství 

6,4 [m3/dávka] kalu s množstvím 78 [m3/dávka] fenol čpavkové vody je zjištěno, 

že výměník ohřeje kal na námi požadovanou teplotu, aniž by došlo k snížení průtočných 

rychlostí ve výměníku.  

 

 

 

 

                                                 

22 Výpočet parametrů šroubovicového výměníku voda/kal, typu TVVK, je uveden pro rok 2007 

v příloze č. 4, pro rok 2008 v příloze č. 5 a pro rok 2009 v příloze č. 6. Parametry byly vypočteny ve volně 

dostupném programu firmy Kinetic K&H a. s., pod názvem „. Program je umístěn na firemních internetových 

stránkách, v případě, že odkaz není platný je možnost napsat požadavek firmě o zaslání tohoto programu. 
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Zjištění množství tepelné a elektrické energie bioplynu při spálení v kogenerační 

jednotce „EBP kog. ,EEl“ v měsíci lednu: 

 

ELEKTRICKÁ    

EEl = (M * hBIO * n) / 3600    

EEl = (347 * 23 * 0,27) / 3600    

EEl = 0,6 [MWh]  

    

M  - spotřeba bioplynu kogenerační jednotkou [m3]. Celková spotřeba bioplynu  

               kogenerační jednotkou byla získaná z provozního deníku čistírny  

              odpadních vod – jedná se o měřenou hodnotu.  

hBIO - výhřevnost bioplynu [23 MJ/m3] 

n   -  elektrická účinnost kogenerační jednotky 

 

TEPELNÁ       

EBP kog. = (EEL * 3,6* Ptep) / Pel 

EBP kog.  = (0,6 * 3,6 * 45) / 20     

E BP kog.  = 4 860 [ MJ]   

 

Ptep - tepelný výkon kogenerační jednotky [kW] 

Pel - elektrický výkon kogenerační jednotky [kW] 

Výpočtem elektrického výkonu kogenerační jednotky, v době využívání tepelného 

potenciálu fenol čpavkových vod, povede čistírnu odpadních vod k úspoře za nákup 

elektrické energie, jelikož bude kogenerační jednotka využívána i v zimním období. 

V současnosti v zimním období dochází ke spalování bioplynu v teplovodním kotli, 

který produkuje pouze tepelnou energii a elektrická energie je odebírána z veřejné 

elektrické sítě.  
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BILANCE ELEKTRICKÉ ENERGIE NA ČOV TŘINEC VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ 

MĚSÍC 
SPOTŘEBA 
BIOPLYNU KJ 

(m3) 

ELEKTRICKÁ 
ENERGIE Z 

KOGENERAČNÍ 
JEDNOTKY 
(MWh) 

ELEKTRICKÁ 
ENERGIE Z 

KOGENERAČNÍ 
JEDNOTKY PO 
TEMPERACI 
(MWh) 

ÚSPORA 
ELEKTRICKÉ 
ENERGIE 
(MWh) 

SPOTŘEBA 
EL. 

ENERGIE 
(MWh) 

LEDEN 2007  347  0,599 34 34  215

ÚNOR  0  0,000 28 28  199

BŘEZEN  0  0,000 34 34  212

DUBEN  13139  22,665 47 24  199

KVĚTEN  23515  40,563 41 1  186

ČERVEN  21171  36,520 37 0  174

ČERVENEC  21275  36,699 37 0  181

SRPEN  19531  33,691 34 0  156

ZÁŘÍ  11580  19,976 33 13  179

ŘÍJEN  5791  9,989 35 25  206

LISTOPAD  0  0,000 31 31  209

PROSINEC  0  0,000 46 46  220

LEDEN 2008  3684  6,355 59 52  214

ÚNOR  3144  5,423 51 45  187

BŘEZEN  2736  4,720 42 37  217

DUBEN  5316  9,170 46 37  208

KVĚTEN  13812  23,826 50 26  218

ČERVEN  17016  29,353 39 10  184

ČERVENEC  15060  25,979 33 7  175

SRPEN  17580  30,326 36 6  212

ZÁŘÍ  12300  21,218 37 16  206

ŘÍJEN  17724  30,574 49 18  221

LISTOPAD  9792  16,891 47 30  219

PROSINEC  3480  6,003 49 43  215

LEDEN 2009  2877  4,963 52 47  225

ÚNOR  4403  7,595 51 43  198

BŘEZEN  721  1,244 41 39  189

DUBEN  14609  25,201 52 27  209

KVĚTEN  16920  29,187 47 18  203

ČERVEN  13825  23,848 39 15  200

ČERVENEC  17565  30,300 37 6  212

SRPEN  18305  31,576 38 6  183

ZÁŘÍ  16881  29,120 34 5  175

ŘÍJEN  8267  14,261 38 24  185

LISTOPAD  4442  7,662 39 31  171

PROSINEC  25  0,043 47 47  187

CELKEM  356833  616 1490 875  7148

Tabulka č. 6: Přehled spotřeby elektrické energie na čistírně odpadních vod v Třinci 

(vlastní výpočty) 
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7. Návrh trasy potrubí s fenol čpavkovou vodou 

Ohřev vyhnívacích nádrží bude zachován ve stávající budově kalového hospodářství, 

kdy potrubí s fenol čpavkovými odpadními vodami bude do této budovy přivedeno 

od denitrifikační nádrže, kde v současnosti vyúsťují - viz obr. č. 4 na straně č. 41. Celková 

vzdálenost od stávajícího potrubí fenol čpavkových vod k novému výměníku umístěnému 

v budově kalového hospodářství je 250 metrů v jednom směru, celkem je zapotřebí 500 m 

nového potrubí, které povede nadzemním řádem. Z důvodu minimalizace tepelných ztrát 

v potrubí může být provedena tepelná izolace potrubí, které bude přivádět fenol čpavkové 

vody do výměníku. Potrubí s fenol čpavkovou vodou proudící z výměníku 

do denitrifikační nádrže již nebude izolováno. 

Potrubí bude provedeno z ocelové, bezešvé trubky třídy 11 351.1, průměru DN 100 

a tl. stěny 4 mm. Spoje potrubí budou svarová, kromě rozebíratelných spojů armatur 

a strojního zařízení. Montáž potrubí bude provedena podle ČSN 38 6420 včetně tlakové 

zkoušky. Na internetových stranách fa VYKOV – prodej hutního materiálu23 bylo zjištěno, 

že trubka požadovaných rozměrů a kvality se prodává za cenu 328,41 Kč/m bez DPH – 

celkem 197.046,- Kč s DPH.  

Ve výše uvedeném projektu je počítáno s dvěma novými výměníky typu TVVK typ 

„K“ pro dvě vyhnívací nádrže. Výměník se pohybuje v cenové hladině 235.000,- Kč/ks. 

Potrubí bych opatřil antikorozivním nátěrem a polyuretanovou tepelnou izolací např. od fa 

Isover. Součinitel tepelné vodivosti je = 0,022 [Wm-1K-1], a objemové hmotnosti 

33 [kg.m-3], teplotní odolnost izolace je 90 °C. Polyuretanová pěna má velice dobré tepelně 

izolační vlastnosti, chemickou a tvarovou stálost. Cena izolace potrubí o vnitřním průměru 

100 mm a tl. 100 mm v délce 250 m se pohybuje v cenové hladině 33.050,- Kč. 

Orientační cena bez práce celého projektu (pouze ohřev kalu vyhnívacích nádrží) 

se bude pohybovat v cenové hladině 1 100.000,- Kč.   

                                                 

23 V České republice je v současnosti mnoho výrobců námi požadovaného materiálu. V diplomové 
práci byl náhodně na internetových stránkách vybrán dodavatel pro bezešvou trubku fa VYKOV, 
pro polyuretanovou tepelnou izolaci fa Isover.  
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8. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjištění, zdali tepelně energetický potenciál fenol 

čpavkových vod by v námi sledovaném období (tj. v létech 2007, 2008 a 2009) byl 

schopen nahradit tepelně energetický potenciál využívaných energetických vstupů s cílem 

snížit nákup elektrické energie. 

V námi sledovaném období pokryly fenol čpavkové odpadní vody tepelně energetický 

požadavek kalu, který byl čerpán do vyhnívacích nádrží, a tepelná energie určená pro kal 

se mohla využít k ohřevu provozních budov. Došlo by k úspoře za nákup 13.848m3 

zemního plynu. Celoročním spalováním bioplynu v kogenerační jednotce by celkem v 18 

zimních měsících z 21 došlo k úspoře za nákup elektrické energie, jelikož tepelná účinnost 

kogenerační jednotky by stačila pokrýt v těchto měsících tepelný požadavek provozních 

budov. S využitím tepelné energie fenol čpavkových vod a 100% využitím bioplynu 

stoupla výroba elektrické energie z 616 [MWh/sledované období] na 1490 

[MWh/sledované období]. V tomto případě již kogenerační jednotka pokrývá 20.85% 

z celkové spotřeby elektrické energie čistírny odpadních vod. V porovnání se současnosti 

je zde již patrná 11% úspora v nákupu elektrické energie.  

Realizace tohoto projektu ve sledovaném období 2007 - 2009 by přinesla čistírně 

odpadních vod úsporu 2.100.000,- Kč, tj. cca 700.000 Kč ročně. Předpokládaná cena 

projektu by se pohybovala od 1.100.000,- Kč v závislosti na ceně dodaného materiálu, 

stavebních prací a pravděpodobných úprav v budově kalového hospodářství a v okolí trasy 

potrubí. Se zvýšeným provozem kogeneračních jednotek, taktéž dojde ke zvýšení 

provozního opotřebení, což povede ke zvýšení provozních nákladů na údržbu těchto 

jednotek. Jelikož na čistírně odpadních vod není zjištěno, zdali fenol čpavková voda 

obsahuje pevné částice (je zde pravděpodobnost výskytu pevných nečistot z důvodu 

dlouhodobého udržení vysoké teploty během transportu z Třineckých železáren, a.s. na 

Čistírnu odpadních vod Třinec), bude nutno v případě realizace projektu být tato 

problematika vyřešena, jelikož vlivem abraze pevných nečistot spirály výměníku bude 

docházet k častějším poruchám a tím i k odstavení výměníku z provozu. 
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Využitím tepelné energie fenol čpavkových vod by došlo k optimalizaci celoroční 

teploty ve vyhnívacích nádržích a tím i k stabilizaci hnilobných procesů, což povede 

ke zvýšení produkce bioplynu. Došlo by k zefektivnění provozu kogeneračních jednotek 

(na čistírně jsou dvě, v současnosti je jedna určena jako záložní) V případě, že vznikne 

velká produkce bioplynu, kterou nebudou schopny kogenerační jednotky spotřebovat, 

musely by být nahrazeny novou jednotkou, výkonnější. 
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Příloha č. 3 – Odpověď z Třineckých železáren, a.s. 

Na Vaše dotazy bych odpověděl následovně:  

 potrubí přivádějící fenol čpavkové vody z koksovny na čistírnu odpadních vod 

do nádrží č. 33 a č. 34 je z materiálu: ocelová trubka, průměr 159 mm, tloušťka 

5 mm, jakost 11 353.1, 

 v budoucnu TŽ a.s. neuvažuje o tom, že by vybudovala novou čističku odpadních 

vod. V současné době tj. 2010 při provozu 1 koksárenské baterie se bude posílat 

na čistírnu cca 125 000 m3 fenol čpavkových vod/rok (druhá koksárenská baterie 

je v generální opravě). V 2011 by měly být už v provozu obě koks. baterie a bude 

se posílat na čistírnu cca 250 000 m3 fenol čpavkových vod. O dalším provozování 

koksárenských baterií po roce 2012 se bude rozhodovat v roce 2011 (do generální 

opravy by měla jít druhá koksárenská baterie), 

 co se týče schéma, chtěl bych jen upozornit, že se mohu vyjadřovat jen o přívodním 

potrubí fenol čpavkové vody z koksovny, které je zaústěné do nádrží č. 33 a č. 34. 

Těmito nádržemi končí vlastnictví koksovny (na této trase neexistuje žádná 

odbočka). To co je za těmito nádržemi je třeba konzultovat s někým z čistírny vod. 

Na schématu je dost nešikovně a nesprávně zaznamenaný přítok splaškových vod 

z města (podzemní kanalizace), který vypadá jako odbočka z našeho nadzemního 

potrubí fenol čpavkových vod do č. 1 - vypínací a spojovací komora s odlehčovací 

stokou.  

V dalším studiu Vám přeji mnoho úspěchu. Pokud máte další dotazy, klidně 

se můžete na mně obrátit. 

S pozdravem Škuta. 
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Příloha č. 4 – Výpočet šroubovicového výměníku TVVK 6 – fenol čpavková voda x 

kal 2007 

 
Zdroj: vlastní výpočty  
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Příloha č. 5 – Výpočet šroubovicového výměníku TVVK 6 – fenol čpavková voda x 

kal 2008 

 
Zdroj: vlastní výpočty 
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Příloha č. 6 – Výpočet šroubovicového výměníku TVVK 6 – fenol čpavková voda x 

kal 2009 

 
Zdroj: vlastní výpočty 


