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PREDSLOV 
 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

program 29. ročníka našej konferencie Kaly a odpady sa nerodil ľahko. Ku konečnému termínu prihlasovania 

príspevkov sme ich veľa nemali. Dá sa to však prisúdiť skôr obdobiu konca roka, kedy nás mnohých ťaží 

príprava rôznych záverečných správ a uzávierok, ako nezáujmu o konferenciu. Môžem však s uspokojením 

konštatovať, že programovému výboru sa napokon podarilo pripraviť zaujímavý program, ktorý ponúka 23 

prednášok a 7 prác v posterovej sekcii.  

 

Trvalým cieľom konferencie je prezentácia aktuálnych informácií v oblasti nakladania s kalmi a odpadmi 

a otvorená diskusia o prevádzkových skúsenostiach, výskumných poznatkoch a o novej, či chýbajúcej legislatíve 

v tejto oblasti.  

 

Prednášky zaradil programový výbor do nasledovných sekcií: 

- legislatívne a koncepčné otázky kalového a odpadového hospodárstva 

- sušenie a spaľovanie kalov a odpadov I a II 

- kalové hospodárstvo ČOV 

- špecifické problémy a procesy spracovania kalov a odpadov I a II. 

 

Sušenie a spaľovanie kalov patrí už dlhodobejšie k hlavným témam kalovej problematiky. Aj v rámci programu 

našej konferencie sme mu venovali dva samostatné prednáškové bloky. V r. 2018 bolo v SR kompostovaných 59 

% komunálnych čistiarenských kalov, termicky bolo spracovaných takmer 21 %. V ČR bolo poľnohospodársky 

využitých a kompostovaných 74 % kalov a termicky spracovaných 10 %. Je zrejmé, že sušenie a spaľovanie 

stále nie sú rozhodujúce technológie spracovania kalov v našich končinách. Veľká pozornosť, ktorá im je 

v odbornej verejnosti venovaná však ukazuje, že vzhľadom na novú resp. sprísnenú legislatívu sa dá zmena 

v spôsoboch nakladania s čistiarenským kalom v blízkej budúcnosti očakávať. Ambíciou stretnutí odborníkov, 

ako je aj naša konferencia je uľahčiť prevádzkovateľom ČOV orientáciu vo výbere najvodnejšej alternatívy 

nakladania s kalom nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska životného prostredia. Ako sa napr. 

ukazuje, ani priama aplikácia popola po spálení čistiarenských kalov s cieľom recyklácie fosforu nebude taká 

jednoduchá, vzhľadom na prísne požiadavky na certifikáciu anorganických hnojív s makroživinami. V tomto 

zborníku sa však dočítate, aké sú aj ďalšie možnosti recyklácie fosforu z čistiarenských kalov.  

 

Najčastejším spôsobom spracovania čistiarenských kalov na veľkých ČOV stále zostáva anaeróbna stabilizácia. 

Je potešujúce, že záujem odborníkov o túto technológiu stále pretrváva spolu so snahou o jej zhodnotenie 

a možnosti jej zefektívnenia. Energetický benchmark anaeróbnych stabilizácii ČOV v ČR v rokoch 2017-2018 

ukázal, že tieto ČOV dosahujú uspokojivé parametre v produkcii bioplynu a energie, majú však rezervy 

v spotrebe energií a ich efektívnom využívaní. 

 

V predslove zborníka Kalov a odpadov spred štyroch rokov som vyjadril potešenie, že biologicky rozložiteľným 

odpadom sa v našej legislatíve konečne začala venovať väčšia pozornosť a anaeróbne procesy sa v našej 

legislatíve objavili ako jedna z hlavných možností ich spracovania. Po štyroch rokoch však musíme konštatovať, 

že anaeróbne procesy sa na spracovanie komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov využívajú len 

minimálne, najmä na spracovanie vybraných kosubstrátov v bioplynových staniciach, ktoré ako hlavný substrát 

spracovávajú kukuričnú siláž. V tomto čase prvé bioplynové stanice na Slovensku dosahujú 15 rokov svojej 

činnosti, počas ktorej mali podporovanú cenu za predaj elektrickej energie vyrobenej z bioplynu. Koniec tejto 

podpory by mohol byť motiváciou pre aspoň čiastočný prechod bioplynových staníc od spracovania kukuričnej 

siláže ku spracovaniu biologicky rozložiteľných odpadov. 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v tomto predslove sme sa zďaleka nedotkli všetkých tém, ktoré ponuka naša 

konferencia. Dúfam, že si každý z Vás nájde tú svoju a získané poznatky využijete vo svojej každodennej práci 

prevádzkovateľa ČOV, bude inšpiráciou pre Vaše ďalšie vedecko-výskumné aktivity, smerovanie Vašich 

podnikateľských aktivít či legislatívnu a normotvornú činnosť. 

 

 

Miroslav Hutňan 

za programový a organizačný výbor konferencie  
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LEGISLATÍVNA ÚPRAVA PROBLEMATIKY BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH 

ODPADOV 
  

 

Eleonóra Šuplatová 
 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

 

 

Úvod 

 

Analýzy zmesových komunálnych odpadov preukazujú, že biologické odpady sú v nich kvantitatívne 

najvýznamnejšou zložkou. Vzhľadom na potrebu znižovať biologicky rozložiteľné odpady ukladané na skládky 

odpadov ustanovuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o odpadoch“) povinnosti a požiadavky súvisiace so zavedením a vykonávaním triedeného zberu 

biologicky rozložiteľných odpadov, pričom bližšiu špecifikáciu požiadaviek ustanovuje vykonávacia vyhláška 

Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „vykonávacia vyhláška“).  

 
Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

Obec je okrem iných povinností povinná zabezpečiť  v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch 

zavedenie a vykonávanie triedeného zberu pre 

1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ 

a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“), 

2. jedlých olejov a tukov z domácností a  

3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.  

 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom 

Vo vykonávacej vyhláške sa v § 14  odsekoch 9 až 15 stanovujú požiadavky na triedený zber pre biologicky 

rozložiteľné odpady zo záhrad a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Potreba ich prijatia vychádza 

zo záväzku Slovenskej republiky znižovať objem bioodpadov ukladaných na skládky odpadov, ktorý je potrebné 

splniť do roku 2020.  V prípade biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorý vzniká v individuálnej aj 

komplexnej bytovej výstavbe, a teda zavedenie triedeného zberu pre tento druh odpadu sa vyžaduje pri oboch 

uvedených typoch výstavby, ju obec môže realizovať tým spôsobom, že zabezpečí  zberové kapacity 

v jednotkách objemu, ktoré budú dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka. 

Stanovuje sa, že občanovi musia byť počas jedného kalendárneho roka  poskytnuté pre tento druh odpadu 

zberové kapacity s minimálnym objemom 250 litrov. Tento výpočet vychádza z dostupných analýz 

potenciálneho vzniku biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na obyvateľa/rok.  

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

Triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, ktorých triedený zber je povinný môže obec 

zabezpečiť v IBV tak, že každá domácnosť bude mať 120 litrový kontajner na ich zber alebo kompostovací 

zásobník, v ktorom si obyvatelia budú kompostovať vlastný odpad, čo je v súlade s prvým stupňom hierarchie 

odpadového hospodárstva predchádzať vzniku odpadov. V praxi je zavádzanie domového kompostovania veľmi 

vítané, keďže môže mať za následok ušetrenie finančných prostriedkov obce potrebných  na zber, prepravu, 

zhodnotenie alebo zneškodnenie iného druhu komunálneho odpadu. V prípade komplexnej bytovej výstavby sa 

vychádzalo z premisy, že tam biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad nevznikajú. Prax však ukázala, že je 

treba tieto podmienky stanoviť, a preto od 1.1.2018 vyhláška ustanovila požiadavky aj na triedený zber 

biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad pre komplexnú bytovú výstavbu, a to tak, že každý bytový dom so 

záhradou alebo pozemkom so zeleňou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, na 

požiadanie vlastníka alebo správcu obec zabezpečí, aby každý bytový dom alebo domácnosť mala zbernú 

nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne 

jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BRKO“) musí byť 

vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo kompostovací zásobník, v ktorom budú 

tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO. 
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Podľa § 14 ods. 10 vykonávacej vyhlášky je možné vykonávať v IBV (rodinné domy) aj spoločný zber 

kuchynských a záhradných BRKO. Na účel zabezpečenia takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, aby každá 

domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov. Frekvencia odvozu zberných nádob musí 

byť minimálne jedenkrát za 14 dní. 

Podmienky na zavedenie zberu použitých jedlých olejov a tukov nie sú definované, nakoľko ide o komoditu, 

ktorá je cenená a ľahko spracovateľná a v domácnosti tohto odpadu nevzniká až také veľké množstvo. 

Podľa § 7 ods. 2 písm. b) vyhlášky musí byť na zbernom dvore osobitne vyčlenený priestor alebo 

veľkokapacitný kontajner určený okrem iného aj na zber BRKO zo záhrad, parkov a cintorínov spolu 

s uvedením kategórie, druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov. 

 
Čo sa týka požiadaviek na zberné nádoby, tieto ustanovuje vykonávacia vyhláška. Zberné nádoby musia mať 

potrebné perforovanie za účelom zabezpečenia prísunu vzduchu a zamedzenia tvorby zápachu. Zberné nádoby 

by mali byť farebne odlíšené hnedou farbou a označené štítkom s rozmermi 15 cm x 15 cm, ktorý je čitateľný, 

nezmazateľný, umiestený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo BIOODPAD alebo BIOLOGICKÝ ODPAD. (Obr. 1)  

 

 
Obr.1 

 

Je možné použiť aj zberné nádoby, ktoré nie sú hnedé, za podmienky, že spĺňajú ostatné požiadavky na zberné 

nádoby na biologicky rozložiteľné odpady, avšak iba do momentu umiestnenia nových zberných nádob, ktoré 

ich nahradia.  

Od 1.1.2018 sa ustanovili vo vyhláške základné podmienky pre kompostovací zásobník, keďže doteraz takéto 

podmienky ustanovené neboli a v praxi vznikajú nedorozumenia. Neustanovujú sa konkrétne požiadavky na 

kompostovací zásobník, teda neustanovuje sa objem, materiál alebo tvar, avšak ustanovuje sa požiadavka, aby sa 

kompostovací zásobník nachádzal nad zemou a bol upravený tak, aby zabezpečoval dostatočný prísun vzduchu, 

teda nie je možné považovať za kompostovací zásobník jamu, resp. hnojisko, ktoré je zapustené v zemi alebo 

nezabezpečuje dostatočný prísun vzduchu. Kompostovanie je aeróbny proces zhodnocovania biologicky 

rozložiteľných odpadov – proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu 

vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost, a teda je potrebné zabezpečiť 

dostatočný prísun vzduchu. (Obr.2) 
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Obr.2 

 

Zákon o odpadoch pridal v roku 2017 ďalšiu povinnosť pre obce, a to povinnosť zabezpečiť podľa potreby, 

najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov, keďže osveta a informovanosť obyvateľov je jedným z kľúčových 

nástrojov efektívneho triedenia, resp. predchádzania vzniku odpadov. Podrobnosti k informačnej kampani sú 

ustanovené vo vykonávacej vyhláške. 

 

Uplatnenie výnimiek pre triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

Pre triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je podľa zákona o odpadoch možné uplatniť si 

jednu zo štyroch výnimiek: 

1. zabezpečiť energetické zhodnotenie činnosťou R1  

2. preukázať, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad, 

3. preukázať, že triedený zber neumožňujú technické problémy najmä v historických centrách miest a v riedko 

osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce, 

4. preukázať, že je to ekonomicky neúnosné. 

Obec oprávnenosť pri využívaní týchto výnimiek preukáže: 

- v prípade energetického zhodnotenia predložením dokladu, ktorým je napr. zmluva alebo faktúra 

o energetickom zhodnotení celého množstva zmesového komunálneho odpadu činnosťou R1. 

- v prípade výnimky o kompostovaní preberacím protokolom, zmluvou alebo iným relevantným spôsobom, že 

zabezpečila do domácnosti kompostovací zásobník. Ak si kompostovacie zásobníky zabezpečia občania 

sami, obec preverí túto skutočnosť a dokladuje podpísanými čestnými prehláseniami. Za domácnosť ho 

podpisuje jeden zástupca. V prehlásení je uvedené, koľko obyvateľov v domácností býva a že sa týka 

kompostovania biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Čestné prehlásenia sa aktualizujú každé tri 

roky a musia byť prístupné kontrolným orgánom.  

Preukázanie ekonomickej neúnosnosti je možné, ak už je v súčasnosti (bez zberu a spracovania BRO z kuchyne) 

ročný poplatok na jedného obyvateľa vyšší ako 19,98375 EUR v bežnom roku a 20,0385 EUR v priestupnom 

roku. Ak je poplatok v súčasnosti nižší, ako sú tieto sumy, tak obec kombináciou VZN o miestnom poplatku, 

cenovými ponukami získanými prieskumom trhu, ktoré preukážu, koľko by obec platila v prípade zavedenia 

zberu a spracovania BRO z kuchyne, vypracuje prepočet, o koľko by sa súčasný poplatok navýšil a dokladuje, že 

poplatok je vyšší ako 19,98375 EUR v bežnom roku a 20,0385 EUR v priestupnom roku.  

 

Metodická príručka 

Pre ľahšie uplatňovanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch pri nakladaní s BRKO v praxi, 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo v spolupráci s neziskovým občianskym 

združením Priatelia Zeme – SPZ metodickú príručku určenú obciam s názvom „Požiadavky pre obce na triedený 

zber BRKO“. Táto metodická príručka je rozdelená na 3 časti, a to časť, ktorá sa zaoberá nakladaním s BRO zo 

záhrad, časť, ktorá sa zaoberá nakladaním s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom 

a časť, ktorá sa zaoberá jedlými olejmi a tukmi. Každá časť obsahuje informácie o legislatívnej úprave 

nakladania s týmito odpadmi a taktiež obsahuje rady a odporúčania pre zavádzanie triedeného zberu týchto 

druhov komunálnych odpadov. Príručka je zverejnená na webovej stránke ministerstva a je určená predovšetkým 

obciam. Keďže od 1.1.2018 boli ustanovené nové požiadavky pre triedený zber BRKO, v súčasnosti pracujeme 

na aktualizácii tejto metodickej príručky. 
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Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 

V § 11 vykonávacej vyhlášky sú ustanovené základné podmienky nakladania s biologicky rozložiteľnými 

odpadmi. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov sa vykonáva anaeróbnou digesciou alebo 

kompostovaním v príslušnom zariadení, pričom sa nevylučuje ani iný spôsob zhodnotenia, i keď v praxi sú ako 

zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov rozšírené hlavne kompostárne a bioplynové 

stanice. Za týmto účelom bolo potrebné bližšie vymedziť predmetné technologické procesy zhodnocovania 

biologicky rozložiteľných odpadov. Hlavným rozdielom medzi technológiou kompostovania a anaeróbnej 

digescie je skutočnosť, či je technológia založená na využívaní prístupu vzduchu alebo bez prístupu vzduchu, čo 

má zásadný vplyv na celý technologický proces ako aj výstupné produkty z neho. 

Vo vykonávacej vyhláške sa upravujú aj požiadavky na miesto (lokalitu), na ktorom má byť zariadenie na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zriadené, t. j. kde bude umiestnené a prevádzkované. 

Vyžaduje sa, aby zariadenie bolo umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, 

zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, a teda aby sa predišlo ich znečisteniu a zároveň, aby sa 

nachádzalo mimo trvalo zamokrených pozemkov a tzv. záplavových území. V zmysle prechodného ustanovenia 

sa táto požiadavka neuplatní na zariadenia, ktoré boli v prevádzke už pred účinnosťou tejto vyhlášky. 

Detailnejšie požiadavky sú stanovené v prípade malých kompostární, to znamená zariadení na zhodnocovanie 

BRKO zo zelene, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100 ton vstupného odpadu. 

Výslovne sa stanovuje, že do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov je možné prevziať 

iba biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je zároveň kategórie ostatný. Je priamo vylúčené, aby do zariadenia na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov boli prijímané nebezpečné odpady. 

V praxi sa často stáva, že pri preberaní biologicky rozložiteľných odpadov do zariadenia na zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov ako aj počas samotnej prevádzky tohto zariadenia sa tieto zariadenia stávali 

častým zdrojom zápachu. Uvedené bolo spôsobené použitím nesprávneho technologického postupu pri 

skladovaní a zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov. Predísť tomuto negatívnemu javu majú 

napomôcť ustanovenia, ktorými sa obmedzuje doba skladovania v prípade biologicky rozložiteľných odpadov 

s vysokým podielom dusíkatej zložky a ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, na jeden týždeň. 

Okrem zamedzenia zápachu sa skladovanie týchto odpadov má zároveň vykonávať tak, aby jednak 

nedochádzalo k znehodnoteniu využiteľnej organickej časti biologicky rozložiteľných odpadov a súčasne, aby sa 

predišlo hnilobným procesom.     

Ďalej sa upravujú základné požiadavky na samotný proces kompostovania. Uvedené požiadavky sa vzťahujú na 

všetky zariadenia, v ktorých sa zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov vykonáva formou 

kompostovania,  t. j. aj na malé kompostárne.  

Výstupom kompostovania je kompost, a to bez ohľadu na to, či tento výstup prešiel procesom certifikácie podľa 

osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, alebo nie. 

Skutočnosť, či výstup (kompost) má udelený certifikát podľa uvedeného predpisu, je významná z hľadiska 

možnosti jeho komerčného predaja. Výstup (kompost), ktorý nemá udelený certifikát podľa uvedeného predpisu, 

nemôže byť uvádzaný na trh a ďalej predávaný a rovnako sa certifikácia vyžaduje aj na kompost, ktorý obce 

poskytujú svojim občanom v prípade, že tento chcú použiť vo svojich záhradkách pri pestovaní zeleniny.  

 

V odsekoch 14 až 17 sa ustanovujú požiadavky na malé kompostárne. Ide o druh zariadenia, na prevádzku 

ktorého sa nevyžaduje súhlas. Na prevádzkovateľa takéhoto zariadenia sa však v zmysle zákona o odpadoch 

vzťahuje povinnosť registrácie, pričom súčasťou žiadosti o registráciu malej kompostárne  musí byť aj 

vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. 

Je potrebné si uvedomiť, že aj malá kompostáreň je zariadením na nakladanie s odpadmi, a teda sa na jej 

prevádzku vzťahujú napr. ustanovenia o označovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi, ustanovenia 

o preberaní odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadom, tak ako sa na jej prevádzkovateľa vzťahujú napr. 

povinnosti držiteľa odpadu, povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 

 

 Ďalej sa v predmetnom paragrafe upravujú podmienky na preberanie odpadov do malej kompostárne, na jej 

prevádzkovanie, ako aj samotný kompostovací proces, keďže tieto zariadenia nepodliehajú udeleniu súhlasu 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Do malej kompostárne sa môžu prevziať len niektoré druhy 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktoré nepodliehajú napr. osobitným požiadavkám na zber 

a spracovanie (napr. kuchynské odpady). V prípade potreby bude môcť byť do surovinovej skladby vstupných 

odpadov zapracovaná aj zemina. 

Pri prevádzke malej kompostárne je potrebné splniť nižšie uvedené požiadavky: 

- zamedziť vstupu nepovolaných osôb, 

- mať priestor na skladovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktorý je vybudovaný a 

prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie, 
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- zabezpečiť meranie teploty a 

- zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného odpadu počas aktívnej fázy 

kompostovania, a to nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch, v prípade 

použitia kompostovacej plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia. 

V odseku 18 sa umožňuje, aby sa určovanie hmotnosti prijatého odpadu do malej kompostárne mohlo vykonať 

na základe odborného odhadu. 

 

K zákazom, ktoré sú v zákone o odpadoch ustanovené v § 13 vo vzťahu k nakladaniu s biologickými odpadmi je 

potrebné uviesť, že okrem zákazu skládkovania týchto odpadov je to zákaz skládkovať vytriedený biologicky 

rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a zákaz skládkovať BRKO zo záhrad a z parkov, vrátane BRO z 

cintorínov. Spoločným cieľom týchto zákazov je prispieť k zvýšeniu miery zhodnocovania komunálnych 

odpadov, k naplneniu cieľov, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z rámcovej smernice o odpade a v 

neposlednom rade aj k šetreniu primárnych surovín a využívaniu odpadu ako zdroja druhotnej suroviny.  

Ešte je tu jeden zákaz, a to zákaz zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad okrem 

zneškodňovania odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch. Uvedený 

zákaz má napomôcť k zníženiu množstva BRO zneškodňovaného na voľnej ploche. Oproti doteraz platnému 

stavu sa tento zákaz vzťahuje na akýkoľvek biologicky rozložiteľný odpad a nie len na tzv. “zelený” odpad. 

Dáva však možnosť spaľovať BRO avšak iba s príslušným súhlasom. Vzhľadom na hierarchiu odpadového 

hospodárstva by vydávanie takýchto súhlasov nemalo byť bežným javom, ale skôr javom ojedinelým, ak je táto 

potreba zneškodnenia odôvodnená napr. napadnutím biologicky rozložiteľného odpadu škodcom, voči ktorému 

je účinné brániť sa práve spálením takéhoto odpadu. 

Za účelom dosiahnutia vysokej účinnosti triedeného zberu a ďalšieho nakladania s týmto odpadom sa v § 81 ods. 

6 písm. b) ustanovil zákaz ukladať biologicky rozložiteľné komunálne odpady na skládku odpadov, okrem 

nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.  

 
Povinnosti prevádzkovateľ kuchyne 

 

Zákon o odpadoch upravuje aj povinnosti pre prevádzkovateľa kuchyne, ktorý je zodpovedný za nakladanie 

s biologicky kuchynským a reštauračným odpadom, pričom je povinný nakladať s týmto odpadom v súlade 

s platným VZN. V tomto ustanovení je prevádzkovateľovi kuchyne zakázané uložiť kuchynský odpad do nádob 

na zber komunálneho odpadu, používať drviče takého odpadu napojené na verejnú kanalizáciu (zákaz sa 

neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie súhlasí s používaním drviča) – použitie drvičov nie je vhodné 

z hľadiska ochrany životného prostredia, lebo pri ňom dochádza k tomu, že jedna zložka  životného prostredia – 

odpady, znečisťuje druhú zložku životného prostredia, ktorou je voda, a zároveň vedie k neúmernému zanášaniu 

kanalizácie. Navyše,  vypúšťanie použitých jedlých olejov a tukov do kanalizácie prevádzkovateľom kuchyne je 

zakázané. 
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HODNOCENÍ ODPADOVÉ OBSLUŽNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA 

ZÁKLADĚ MONITORINGU TŘÍDĚNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

A ROZBORU SLOŽENÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
  

 

Dagmar Vološinová, Robert Kořínek, Miroslav Váňa 
 

 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.  

 

 

 

Abstrakt 

 

Příspěvek představuje výstupy projektu, jehož cílem je, na základě dat dvouletého monitoringu, vyhodnotit 

současnou úroveň odpadové obslužnosti tří typů městské zástavby na území Hlavního města Prahy, které lze 

označit za vilovou, sídlištní a centrální. Představuje zjištěnou úroveň vytíženosti kontejnerů pro separovaný 

odpad a nejčastěji se vyskytující překážky respektive nešvary zhoršující kvalitu separovaných složek 

komunálního odpadu. Na základě rozboru směsného komunálního odpadu svezeného ze zástupců sledovaných 

lokalit je identifikován potenciál pro zlepšení výtěžnosti respektive opatření pro předcházení vzniku 

komunálních odpadů. Nedílnou součástí jsou doporučení možností nakládání s „dokonale vytříděným“ směsným 

komunálním odpadem. Tyto návrhy se opírají o fyzikálně chemické analýzy sledovaných složek komunálního 

odpadu.  

Klíčové slova: odpad, komunální odpad, třídění, prevence 

 

 

Úvod 

 

Strategické a koncepční dokumenty ochrany a tvorby životního prostředí ČR (např. Státní politika životního 

prostředí 2012-2020, Plán odpadového hospodářství 2015-2024, Strategický rámec udržitelného rozvoje) 

vytyčují v oblasti nakládání s komunálními odpady cíle, jejichž splněním se přiblížíme k vyspělým 

západoevropským zemím - podpora snižování produkce, zvýšení podílu materiálového využití, rozšiřování 

možností energetického využití, snižování podílu skládkování na odstraňování odpadů. 

Z dat Plánu odpadového hospodářství Hlavního města Prahy (POH HMP)  vyplývá, že produkce směsného 

komunálního odpadu je dlouhodobě stabilní s mírně rostoucí tendencí a v posledních letech jsou každoročně 

energeticky využívány více jak dvě třetiny vyprodukovaného množství odpadu. V roce 2013 bylo energeticky 

využito téměř 290 tisíc tun odpadu a skládkováno 20 tisíc tun SKO. Malá část byla využita materiálově nebo 

odstraněna mimo kraj HMP.  

Cíle, ke kterým se HMP v rámci POH zavázal, jsou: 

1. směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a 

biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v 

souladu s platnou legislativou, 

2. do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a 

recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a 

případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. 

Postupné hodnoty v určených letech: (2016 - 46 %, 2018 - 48 %, 2020 - 50 %), 

3. do roku 2020 zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 %. Zvýšit celkové využití odpadů z obalů 

na úroveň 80 % do roku 2020. Zvýšit recyklaci plastových obalů odpadů na úroveň 50 % a kovových 

obalů na úroveň 55 % do roku 2020. Stejně tak i dosáhnout do stejného roku 55 % celkového využití 

prodejních obalů určených spotřebiteli. Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených 

spotřebiteli do roku 2020.  
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4. do roku 2020 snížit množství ukládaného BRKO na skládky na maximálně 35 % hmotnostních z 

celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995. 

Hlavním cílem projektu bylo poskytnout přesné vyhodnocení stávajícího stavu produkce komunálních odpadů 

v kraji HMP a identifikaci inovativních způsobů nakládání se složkami a zbytkovým směsným komunálním 

odpadem s cílem dosáhnout výše uvedených cílů POH HMP. Znalost výchozího stavu je důležitým 

předpokladem k nastavení reálně dosažitelných cílů a indikátorů jejich plnění v oblasti nakládání s komunálními 

a jim podobnými odpady. Projekt přinesl přesné vyhodnocení stávajícího stavu produkce komunálních odpadů v 

kraji HMP a identifikaci inovativních způsobů nakládání se složkami a zbytkovým směsným komunálním 

odpadem s cílem dosáhnout výše uvedených cílů POH HMP. 

METODIKA ŘEŠENÍ 

Pro realizaci projektu bylo po dohodě se zástupci firmy Pražské služby a.s. a oddělení odpadů Magistrátu 

hlavního města Prahy vybráno 6 lokalit. Za každý typ zástavby 2 zástupci. Konkrétně se jednalo o pražskou čtvrť 

Bubeneč (P6) a část městské části Prahy 1(P1) jako zástupce centrální zástavby, sídlištní zástavbu prezentovalo 

sídliště Modřany (P 12 sídl.) a část sídliště Horní Měcholupy a Petrovice (P15). Venkovskou zástavbu 

představovala vilová část pražských Modřan (P 12 vily) a Újezdu nad Lesy (P21).  

V těchto vybraných oblastech byla v měsíčních intervalech sledována odpadová obslužnost, která byla 

prezentována využívanou kapacitou kontejnerů pro separované složky komunálního odpadu, čistotou okolí hnízd 

kontejnerů (dále také HK), separované složky v kontejnerech stejně jako všech ploch sledovaných oblastí. 

Současně byly zaznamenány okolnosti, které mohly ovlivňovat chování residentů při třídění odpadů. Pro 

dokreslení vzájemných souvislostí bylo pro každou monitorovanou oblast vytvořeno mapové znázornění. 

(Obrázek 1) 

Obrázek 1: Mapové znázornění hnízd kontejnerů v monitorované oblasti sídliště Horní Měcholupy a Petrovice 

 

Zdroj: VÚV (GIS) 
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Tabulka 2 Počty sledovaných HK a jejich kapacity 

 

Sběrná 

nádoba/komodita 

Objem na 1 obyv. ve sledovaných lokalitách 

[l] 
Objem na 

1 obyv. 

Prahy dle 

KPOH [l] 

Četnost 

svozu 

[t] 

(týden) 
P1 P6 P12 

sídl. 

P15 

sídl. 

P12 

vily 

P21 

Počet sledovaných 

HK v oblasti 
30 20 19 32 15 27   

Papír a lepenka 2,88 2,43 5,9 2,91 7,19 5,42 4,49 1-7 x 1 t 

Plasty vč. PET 2,88 2,20 2,3 3,09 3,76 5,56 3,61 1-7 x 1 t 

Sklo kombinované 0,08 0,25 2,64 2,97 1,71 0 3,43 

1 x 1-2 t 

(P1 a 

P6); 1 x 

6 t 

Sklo barevné 1,38 1,82 1,9 1,45 4,12 8,11 2,82 

1 x 1-4 t 

(P1 a 

P6); 1 x 

6 t 

Sklo čiré 1,38 1,27 1,9 1,45 1,54 3,51 0,2 

1 x 1-4 t 

(P1 a 

P6); 1 x 

6 t 

Nápojový karton 0,77 10,6 1,9 1,25 1,79 2,15 1,62 

1 x 1 t 

(0,24);1 

x 2 t 

(1,1) 

Kovy 0,89 0,25 0,21 0,87 0,38 0,56 0,54 

1 x 2-4 t 

(P1);1 x 

6 t 

BRO - - - 0,85* - -   

Elektro 0,16 0,16 2,07 5,30 3,67 1,36 0,25 1 x 4 t 

Textil 0,27 0,27 0,96 0,41 2,56 0,95 0,36 1 x 4 t 

Pozn.: pilotní projekt odděleného sběru BRO, který byl ukončen na konci roku 2018                 Zdroj: VÚV 

 

Z monitorovaných oblastí Praha 1, sídliště Horní Měcholupy a Petrovice a Újezd nad Lesy byl ve frekvenci 1x 

za dva měsíce po dobu dvou let prováděn rozbor směsného komunálního odpadu. Rozbor byl proveden dle 

metodiky vzorkování a analýz skladby směsného domovního odpadu, která byla výstupem projektu VaV 

SP/2f1/132/08 „Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání“. K rozboru byla 

vyrobena síta, pomocí kterých bylo z přibližně 1 tuny SKO vytříděno minimálně 100 kg odpadu. V nadsítné 

části byly separovány látkové skupiny: papír (obalový a tiskoviny), sklo (světlé a tmavé), plast (folie, obaly, 

PET), kov, textil, bioodpad (kompostovatelný/zahradní a potraviny), inertní odpad (porcelán, zemina, kamení, 
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stavební odpad), nebezpečný odpad. V podsítné byly získávány, tři frakce o velikosti zrn 20-40 mm, 8-20 mm a 

pod 8 mm. Ze všech byl odebírán vzorek, který byl následně podroben fyzikálně chemické analýze. 

Laboratorními analýzami byly stanovovány ukazatele výhřevnost, spalné teplo, ztráta žíháním (spalitelné látky), 

sušina, obsah těžkých kovů, PCB, chloru, fluoru, celkového dusíku a síry. 

Z pohledu původce komunálního odpadu-tedy v tomto případě města-je prevence naprosto klíčová, protože 

zásadně snižuje náklady na odpadové hospodářství (jak na směsný, tak tříděný odpad). Postupy předcházení 

vzniku odpadů ovšem není možné vynucovat, případně jen velmi omezeně, například motivačním nastavením 

plateb za odpad pro občany. Na předcházení vzniku odpadů má klíčový vliv dobrovolná motivace, kterou může 

zásadně ovlivnit správně cílená osvěta, druhou rovinou je vytváření prostředí, jež motivovaným občanům 

umožňuje „bezodpadový život“, tedy podpora prodeje nebalených výrobků, podpora kompostování ve městě, 

omezování využití jednorázových výrobků (kelímky, pleny, lahve apod.) 

V rámci projektu probíhá hodnocení prevenčních opatření ve vzájemné vazbě k výsledkům monitoringu 

komunálního odpadu. Podstata opatření směřuje na území Hlavního města Prahy ke splnění dvou cílů: snížení 

produkce komunálních odpadů (předcházení vzniku odpadů) a snížení produkce směsného komunálního odpadu 

(prevence + posílení třídění a recyklace odpadů). S ohledem na odpadovou hierarchii má přednost předcházení 

vzniku odpadů včetně opětovného využití a recyklace. Hlavní oblasti navržených opatření jsou: 

• Předcházení vzniku odpadů (biologicky rozložitelný komunální odpad a podpora kompostování, 

bezobalový prodej, používání látkových plen, sdílení věcí a reuse, využití pitné vody z kohoutku místo 

vody balené, ekologický provoz města, městských organizací a zřizovaných institucí). 

• Zlepšování třídění odpadů (zavedení svozu tříděného odpadu door-to-door (z domácností) a posílení 

motivační složky plateb za odpad, zavedení svozu gastroodpadu pro živnostníky (domácnosti), zavedení 

bezplatného sběru pneumatik ve sběrných dvorech (zapojení do konkrétního systému), sběr jedlých 

olejů v místě použití (jídelny, restaurace), sběr odpadů z domácího ošetřování, usnadnění třídění odpadů 

pro znevýhodněné). 

• Osvětové kampaně, akce a náměty (kampaň Praha bez odpadu, interaktivní online mapa a průvodce 

Praha bez odpadu, průvodce Praha bez odpadu, konference Nulová města, soutěž Chytře na odpady, 

náměty na menší akce, soutěže). 

• Specifičtí hráči a jejich role (samospráva/veřejné instituce, živnostníci a firmy, školská zařízení, 

neziskové organizace). 

Předkládané náměty jsou rozděleny podle cílových skupin a podle tematických oblastí. Jednotlivé náměty lze 

aplikovat samostatně, nicméně je vhodnější předkládaná řešení propojovat do smysluplného celku a využít 

možné synergie. To platí i ve vztahu k dalším záměrům města, které se bezprostředně netýkají nakládání 

s odpady. Konečné vyhodnocení navržených opatření bude vyhodnoceno po skončení všech aktivit v rámci 

monitoringu komunálního odpadu a bude součástí závěrečné zprávy projektu. 

 

DISKUSE A VÝSLEDKY 

Z monitoringu oblastí byly zjištěny následující fakta: 

Hnízda kontejnerů pro tříděné složky komunálního odpadu je problematické zřizovat zejména z důvodu 

nedostatku ploch, a to jak na sídlištích, kde konkurují na parkovištích automobilům, tak v centru Prahy, kde je 

umístění HK kompromisem odpadové obslužnosti místních residentů a požadavků odboru památkové péče 

MHMP. Tato hlediska musí být v souladu s dostupností pro svozovou techniku. Nicméně obecně lze říci, že 

všechna HK jsou umístěna efektivně zejména v místech frekventovaného výskytu obyvatel tj. na trasách k 

parkovištím, obchodním centrům, centrům služeb, školních a zdravotních zařízení a na trasách k zastávkám 

MHD. Na některých místech, častěji v sídlištní zástavbě, jsou některé kontejnery nevyužitelné z důvodu špatné 

dostupnosti, ve vymezeném prostoru jsou nahuštěné na sebe tak, že je nelze otevřít. 

Jako nejzřetelnější problém zejména sídlišť, ale i míst v ostatních oblastech, která jsou nějakým způsobem 

„skrytá“ a vzdálená od obydlí, je littering. Obyvatelé na těchto místech s odpadem mnohem častěji nakládají 

nevhodně. Zejména na sídlištích se lze opakovaně setkat s odloženým objemným odpadem (nábytek, suť po 

rekonstrukcích bytů, stará sanita, nefunkční elektrospotřebiče, obalové materiály od elektrospotřebičů a nábytku) 

mimo kontejnery. 

Nejvíce přeplňované jsou kontejnery na papír a plast, a to i přesto, že jsou například na Praze 1 vyváženy v 

některých místech i 7x týdně. Nejčastěji je to v blízkosti restaurací, provozoven služeb (např. kadeřnické a 

kosmetické salony), a nebo v místech, kde je v blízkosti hlavní komunikace, kde HK využívají i obyvatelé jiných 

pražských čtvrtí, respektive okolních obcí, při cestě do zaměstnání. Z tohoto důvodu nebyla do monitoringu 

zahrnuta HK v okrajových oblastech v místech parkovišť, kde parkoviště a HK využívají „přespolní“. 

Z nepřiměřeně velkého rozdílu mezi naplněností jednotlivých HK, která jsou vyvážena ve stejných intervalech, 

lze usuzovat, že někteří drobní podnikatelé jsou zapojeni do systému obce vývozem nádob s neodpovídající 
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potřebnou kapacitou, tj. mají nasmlouván vývoz nejmenší možné sběrné nádoby a pro vyprodukovaný tříděný 

odpad navíc využívají HK pro residenty. 

Ve všech oblastech je v kontejnerech pro papír a plast častým problémem jejich nerozložení a nesešlapávání. 

Často byly v kontejnerech pro papír celé krabice, které zaplnily objem a budily tak dojem plnosti kontejneru a 

tím ovlivňovaly chování obyvatel, kteří pak zanechávali vytříděný papír vně kontejneru nebo jej vhodili do 

nejbližšího prázdnějšího kontejneru (nejčastěji do kontejneru na nápojové kartony (NK)). Z tohoto hlediska by se 

mohlo usuzovat, že jsou lepší plechové kontejnery s úzkým vhozovým otvorem, než kontejnery s otevíracím 

víkem. To však neplatí u velkokapacitních podzemních kontejnerů, které z důvodu bezpečnosti mají malé otvory 

a zejména u otvorů kulatého tvaru jsou ucpány a přestože jsou prázdné, je ponecháván karton vně vhozového 

otvoru. 

Nebylo výjimkou, že k HK byl donesen obal od elektroniky tj. papírová krabice uvnitř s polystyrenem, který byl 

ponechán na zemi neroztříděný a nerozložený. 

Dalším důvodem znečištění separované složky je její ponechání v donášené tašce/sáčku, který je z odlišného 

materiálu než separovaná složka. Z tohoto důvodu se často v plastovém odpadu nacházejí papírové tašky a v 

papírovém odpadu, bioodpadu, kovovém odpadu nebo nápojových kartonech tašky/sáčky plastové. 

Pokud je jeden z druhů kontejneru na separovaný odpad přeplněn, velmi často se stává, že donesený vytříděný 

druh odpadu je položen vně kontejneru nebo je vhozen do nejbližšího prázdnějšího kontejneru, přestože je určen 

na jiný separovaný druh. Nejvíce jsou takto využívány kontejnery pro nápojové kartony, které v některých 

případech připomínají spíše kontejner pro SKO. 

Sběr BRO byl monitorován na sídlišti P15, kde probíhal pilotní projekt sběru BRO do hnědých kontejnerů. 

Kontejnery nikdy nebyly plné, tj. byla optimálně nastavená četnost vyvážení. Jako problematické se jeví 

ponechávání bioodpadů v plastových sáčcích nebo zeleniny a ovoce v původním plastovém obalu, v kterém jsou 

prodávány. Další komplikací je znečištění kontejnerů po vyprázdnění a v teplých ročních obdobích výskyt 

hmyzu. 

Umístění kontejnerů pro textil u školních a předškolních zařízení (P12), v blízkosti domu s pečovatelskou 

službou (P15), u obchodního centra nebo parkoviště (P12, P15) se zdá být velmi efektivní a v průběhu 

monitoring bylo jejich okolí čisté. 

V oblastech, kde nebyly k dispozici kontejnery pro separaci kovu, byla znatelná jejich potřeba, a to zejména v 

současnosti, kdy se zvýšila prodejnost nápojů v hliníkových obalech a hliníkových a kovových nádob s krmivy 

pro domácí mazlíčky. V případě jejich separace a nepřítomnosti kontejneru pro kov jsou tyto odpady nejčastěji 

vhazovány do kontejnerů pro nápojové kartony. Dle našeho pozorování by bylo vhodné zvýšit počet vyvážení v 

letních měsících. Zvýšená obliba a prodej nápojů v tomto druhu obalu byl znatelný podle obsahu kontejnerů i 

pouličních odpadkových košů. 

V blízkosti restaurací nebo na sídlištích se často vyskytují celé kuchyňské nádoby nebo střepy z porcelánu. V 

lepším případě jsou nechávány vně kontejneru, často se ale nacházejí v barevném či směsném skle.  

Ze všech tříděných druhů odpadů bylo nejméně problematické bílé sklo, následně pak sklo barevné či směsné 

sklo. V ojedinělých případech byly v kontejneru nalezeny také zářivky. Nastavení vývozu se jevilo jako 

dostatečné. Pouze v letních měsících, kdy je obecně větší spotřeba nápojů ve skleněných obalech, bylo jejich 

vyvážení nedostatečné (zejména v P 21). 

 

ROZBOR SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

V rámci zjišťování efektivnosti třídění a tím i odpadové obslužnosti byl podroben z každého typu zástavby jeden 

zástupce (Praha 1, Praha 15 a Praha 21) a to v intervalu jednou za dva měsíce. Byla tak pokryta všechna roční 

období.  

Rozbor probíhal během dvou let dle metodiky vzorkování a analýz skladby směsného domovního odpadu, která 

byla výstupem projektu VaV SP/2f1/132/08 „Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich 

využívání“. K rozboru byla vyrobena síta. V nadsítné části byly separovány papír (obalový a tiskoviny), sklo 

(světlé a tmavé), plast (folie, obaly, PET), kov, textil, bioodpad (kompostovatelný/zahradní a potraviny), inertní 

odpad (porcelán, zemina, kamení, stavební odpad), nebezpečný odpad. V podsítné byly získávány, tři frakce o 

velikosti 20-40 mm, 8-20 mm a pod 8 mm. Ze všech byl odebírán vzorek, který byl následně podroben fyzikálně 

chemické analýze. Poměry jednotlivých látkových skupin uvádí Graf 1. 
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Graf 1: Podíl látkových skupin v SKO ze sledovaných oblastí (v % hmot.) 

 

Praha 1 

V SKO převažoval odpad z restaurací a fastfoodů (celé pytle s kusy pizzy, noky, omáčky, mouka, sirové těsto, 

nedopalky cigaret, kávová sedlina) a také odpady z provozoven kadeřnických, kosmetických a jím podobných 

salónů (vlasy, obaly od vlasové a jiné kosmetiky), papírové ubrousky z veřejných toalet, papírové účtenky, 

odstřižené visačky z textilií. Oproti ostatním oblastem byl znatelně menší podíl dětských plen. V plastech se 

výrazně objevovaly polystyrenové nádoby na odnos jídla z restaurací, cateringové talíře a jednorázové plasty z 

fastfoodů. Z tištěného papíru byl největší výskyt reklamních letáků, turistických průvodců a kancelářského 

papíru i skartovaného. 
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Praha 15 

V SKO se jednoznačně nejvíce, oproti ostatním oblastem, vyskytoval objemný odpad (nábytek, elektroodpad) a 

obalový materiál z elektrospotřebičů a nábytku. Další složka, která oproti ostatním oblastem převažovala, byl 

textil, kartonový papír a sklo. Překvapivě se v SKO nacházelo velké množství bioodpadu, přestože byl v oblasti 

zaveden jeho sběr do hnědých popelnic. Oproti SKO z P1 a P 21 bylo nejvíce bioodpadu z potravin a to zejména 

pečiva. Ve skladbě bioodpadu byla také znát sezónnost ovoce a zeleniny. Přestože je oblast v kapacitě 

kontejneru pro tříděný KOV nejlépe obsloužena, byl výskyt kovových obalů od nápojů znatelný. V průběhu 

řešení projektu se situace s postupným navyšováním kapacit kontejnerů pro kov na sídlišti zlepšovala. Ze 

spalitelné složky váhově převažovaly plenky-více než v P 21 a P1 a inkontinenční podložky, dále množstevně 

převažovaly papírové a vlhčené ubrousky, velké množství hraček a školních sešitů. Zahradní bioodpad se skládal 

z rostlinných zbytků z interiérových květin, slupek z potravin. Vyloženě zahradní odpad se vyskytoval v malém 

množství pouze z předzahrádek panelových domů (větve, tráva, listí atd.). 

Praha 21 

V SKO se vyskytovalo významné množství zahradního bioodpadu, jehož složení bylo odvislé od sezóny-

vysypané truhlíky s muškáty a ostatními truhlíkovými květinami, tráva, listí, větve. Gastroodpadu bylo méně, 

převažovalo pečivo a slupky od zeleniny. Z plastů byl, oproti zbývajícím sledovaným oblastem, malý výskyt 

PET lahví, převládaly obalové fólie.  Ve spalitelné složce se nacházely zejména vlhčené ubrousky, kapesníky, 

plenky, kombinované obaly C/XX nebo obal na nichž není vyznačeno složení či způsob recyklace. 

Z elektroodpadu se v SKO nacházelo malé množství elektrobaterií, žárovek a zářivek. Objemný odpad nebyl 

téměř žádný. Z kovu převažovaly množstevně hliníkové obaly od nápojů, ale na váhu to byly plechovky od 

rybiček a sterilované zeleniny a ovoce. Inert: kameny, kusy omítky a dlaždic, střepy porcelánu. 

LABORATORNÍ ANALÝZY 

Tabulka 3 Průměrný obsah těžkých kovů v podsítných frakcích [mg/MJ]  
P1 8-20 

mm 

P1 pod 8 

mm 

P15 8-20 

mm 

P15 pod 8 

mm 

P21 8-20 

mm 

P21 pod 8 

mm 

Vyhláška 

Sb 0,053 0,126 0,066 0,176 0,056 0,113 0,5 

As 0,113 0,548 0,084 0,756 0,378 0,800 0,31 

Cd 0,169 0,155 0,099 0,283 0,369 0,343 0,05 

Cr 1,901 2,807 3,537 6,327 3,375 4,861 1,4 

Co 0,304 0,849 0,441 1,466 0,696 1,252 0,38 

Mn 18,743 35,464 11,715 52,673 17,809 53,066 16 

Ni 1,362 1,640 1,922 3,787 1,639 2,751 1,6 

Pb 1,376 2,088 0,777 2,308 0,969 3,323 4 

Tl 0,048 0,060 0,049 0,080 0,048 0,081 0,063 

V 1,111 2,349 0,950 5,057 1,061 3,232 0,63 

Sn 0,299 0,672 0,183 0,412 0,262 1,408 1,9 

Hg 0,019 0,024 0,023 0,032 0,024 0,036 0,02 

Zn 19,974 22,496 17,449 25,856 16,961 49,916 140 

F 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 15 

PAU 0,056 0,133 0,181 0,075 0,143 3,782 2 

Cl% 0,239 0,210 0,201 0,189 0,187 0,329 0,5 

 

Při porovnání průměrného obsahu těžkých kovů v podsítných frakcích ve srovnání s povoleným obsahem 

těžkých kovů se slovenskou vyhláškou č. 367/2015 Z.z. je vidět, že mezi kovy překračující mez ve všech 
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frakcích jsou kadmium, chrom a vanad. Mangan, nikl a rtuť se vyskytovali v pěti frakcích a arsen ve čtyřech. 

Vzhledem k tomu, že všechny sledované městské oblasti jsou vytápěny dálkově, nelze výskyt těchto kovů 

přisuzovat obsahu popela z lokálních topenišť v SKO. Domníváme se, že je to způsobeno výskytem 

elektroodpadu-baterií a chemikálií. 

Diskutovanou výhřevnost 10 MJ/kg by při ideální separaci využitelných složek nadsítná frakce „spalitelný 

odpad“ v průměru nedosáhla ani jednou. V jednotlivých rozborech to bylo na P1 pouze v prosinci 2018 a 2019 a 

v únoru 2019, v P15 v roce 2018 v říjnu a v roce 2019 v červnu, srpnu a prosinci. Spalitelný odpad z P21dosáhl 

výhřevnosti 10 MJ/kg nejčastěji a to v roce 2018 v říjnu a v roce 2019 v únoru, červnu, srpnu a prosinci. 

ZÁVĚR 

Na základě dosavadního monitoringu odpadové obslužnosti ve vybraných lokalitách na území hlavního města 

Prahy lze konstatovat, že technologie odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu je poměrně 

dobře nastavená. Jako hlavní důvod zněčišťování separovaných druhů odpadů se jeví určitá nedisciplinovanost 

nebo částečná neznalost obyvatel. Magistrát hlavního města Prahy spolu s Pražskými službami a.s. se snaží 

navyšovat kapacity kontejnerů pro separované složky komunálního odpadu, a to buď výměnou za větší druh 

kontejneru, nebo, zejména na Praze 1, zřízením podzemních kontejnerů. V průběhu sledování docházelo i 

k zhušťování sítě kontejnerů pro kovový odpad a dle aktuálních informací se také uvažuje o zmenšení 

potřebného prostoru hnízd kontejnerů sloučením kontejnerů pro plastový odpad a nápojové obaly v jeden. 

Občané jsou kampaněmi motivováni k zmenšování objemu tříděných odpadů a udržování čistoty v okolí 

kontejnerů. Informace o nakládání s odpadem jsou dostupné na internetových stránkách Magistrátu hlavního 

města Prahy, Pražských služeb a.s. a jednotlivých městských částí, které tyto informace zároveň šíří i písemnou 

formou: přesto je zřejmé, že  v separaci vybraných složek odpadů jsou značné rezervy, které rovněž sledujeme 

při rozboru SKO ze sledovaných oblastí. Konečné návrhy na nastavení reálně dosažitelných cílů a indikátorů 

jejich plnění v oblasti nakládání s komunálními odpady budou součástí závěrečné zprávy řešeného projektu 

v polovině roku 2020. 

 

 

Poděkování 

Příspěvek vznikl za podpory projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000379 Odpady a předcházení jejich vzniku - 

praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města 

Prahy. 
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PRODUKCIA KALOV Z KOMUNÁLNYCH ČOV A NAKLADANIE S NIMI 
  

 

Katarína Kozáková, Lenka Sumegová 
 

 

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 

 

 

 

Úvod 

 

Kal vzniká ako sprievodný produkt čistenia odpadových vôd, koncentrujúci a odvádzajúci z týchto vôd látky, 

ktoré spôsobovali ich znečistenie. Ich druh a koncentrácia závisí od zloženia odpadových vôd privádzaných na 

ČOV. Zloženie kalu a koncentrácia znečisťujúcich látok v ňom predurčujú možnosti nakladania s nim. 

Nakladanie s kalmi z čistenia komunálnych odpadových vôd v SR upravuje legislatíva platná pre odpadové 

hospodárstvo.  

 

Produkcia kalov v SR 

V rokoch 2010 – 2018 sa produkcia kalov z komunálnych ČOV v SR pohybovala v rozsahu od 53 054 do 58 718 

ton sušiny. Z toho sa v jednotlivých rokoch celkovo zhodnotilo od 44 659 ton do 52 570 ton, dočasne sa 

uskladnilo od 2 932 do 8 819 ton a na skládky sa uložilo od 16 do 2 636 ton. Údaje o množstve zhodnocovaného 

kalu sa vzťahujú na kaly aplikované do pôdy, kaly pridané do pôdy formou kompostu, kaly využívané v pôdnych 

procesoch iným spôsobom a kaly energeticky zhodnotené. 

Pre lepší prehľad uvádzame v tabuľke 1 produkcie kalov a jednotlivé spôsoby nakladania s ním za roky 2010 - 

2018.  

 

Tabuľka 1. Produkcia kalov z komunálnych ČOV za roky 2010 – 2018 

 

Rok Množstvo kalov (tony sušiny) 

spolu zhodnocované zneškodňované dočasne 

usklad-

nené 
aplikácia 

do poľnoh. 

pôdy 

aplikácia 

do lesnej 

pôdy 

komposto-

vanie a iné 

zhodnotenie 

energet. 

zhodno-

tenie 

spaľo-

vanie 

skládko-

vanie 

2010 54 760 923 0 47 140 0 0 16 6 681 

2011 58 718 358 0 50 111 0 0 2 306 5 943 

2012 58 706 1 254 0 46 446 3 196 0 1 615 6 195 

2013 57 433 518 0 45 261 5 008 0 1 666 4 980 

2014 56 883 8 0 36 524 16 038 0 1 073 3 240 

2015 56 242 0 0 34 689 16 913 0 1 709 2 932 

2016 53 054 0 0 34 695 10 975 68 2 359 4 957 

2017 54 517 0 0 34 416 12 238 0 2 636   5 227 

2018 55 929 0 0 32 982 11 677 0 2 451 8 819 

Zdroj: VÚVH 

 

V období rokov 2010 – 2018 sa z ročnej produkcie zhodnotilo od 66 % do 92 % kalov. Priamu aplikáciu kalov 

do pôdy možno realizovať len v súlade so zákonom č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových 

sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Predmetný zákon upravuje podmienky aplikácie kalov do pôdy tak, aby sa vylúčil ich 

škodlivý vplyv na vlastnosti pôdy, rastliny, vodu, zdravie ľudí a zvierat, a tým sa usmernilo ich správne 

využívanie. 

Podľa tohto zákona je možné aplikovať čistiarenský kal do poľnohospodárskej pôdy až po udelení osobitného 

schválenia orgánom ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu na základe odborne posúdeného projektu 

aplikácie čistiarenského kalu do pôdy, doplneného súhlasom užívateľa pozemku určeného k aplikácii 

a stanoviskom dotknutej obce. Priama aplikácia do poľnohospodárskej pôdy prebiehala do roku 2014 a takto sa 

aplikovalo od 0,01 % do 2,14 % ročnej produkcie kalu, čo spolu predstavuje 3 061 ton kalu (aplikované na cca 1 

050 ha poľnohospodárskej pôdy). 
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Výroba a aplikácia kompostov podlieha ustanoveniam zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších 

predpisov. Predmetný zákon určuje podmienky na uvádzanie hnojív do obehu, ich certifikáciu, podmienky ich 

skladovania a používania a pod. Kompostovanie bolo v sledovanom období najrozšírenejším spôsobom 

zhodnocovania kalov. Týmto spôsobom bolo v rokoch 2010 – 2013 spracovaných viac ako 60 % kalov 

z celkovej produkcie. Od roku 2014 klesol podiel kompostovaných kalov na úroveň cca 45% z celkovej 

produkcie, nakoľko sa v tomto období postupne začalo presadzovať energetické zhodnocovanie kalov 

z komunálnych ČOV po jeho biologickej úprave.  

Množstvo energeticky zhodnoteného kalu postupne narastalo. Kým v roku 2012 to bolo len niečo viac ako 5 % 

ročnej produkcie, tak v roku 2015 to bolo už viac ako 30 % ročnej produkcie kalu. V roku 2016 poklesol podiel 

energeticky zhodnotených kalov na úroveň 21 % ročnej produkcie a aj v ďalších rokoch bol podiel energeticky 

zhodnotených kalov na rovnakej úrovni.  

V rámci SR sa uskutočňuje energetické zhodnocovanie kalov dvoma spôsobmi: 

- výroba kompostu/substrátu a následná výroba tepelnej a/alebo elektrickej energie, 

- výroba bioplynu a následná výroba tepelnej a/alebo elektrickej energie. 

V rokoch 2016 – 2018 bola v rámci energetického zhodnotenia preferovaná výroba kompostu/substrátu a 

následná výroba tepelnej a/alebo elektrickej energie a týmto spôsobom sa spracovalo cca 95 %  z energeticky 

zhodnoteného kalu.  

Podiel kalov využívaných v pôdnych procesoch iným spôsobom (rekultivácia skládok, plôch, výroba 

pestovateľských substrátov a pod.) v sledovanom období predstavoval 13 – 21 % celkovej produkcie.  

V rokoch 2010 – 2018 sa pohybovalo množstvo kalu zneškodneného ukladaním na skládky odpadu v rozsahu 

0,03 – 4,8 % ročnej produkcie. 

Podiel kalu dočasne uskladneného v priestoroch ČOV v sledovanom období bol v rozsahu 5,20 – 15,8 % ročnej 

produkcie. 

Finálna fáza nakladania s kalmi z komunálnych ČOV – ich zhodnocovanie alebo zneškodňovanie sa obyčajne 

realizuje mimo kalového hospodárstva danej ČOV, na základe zmluvného dohovoru medzi príslušnou 

vodárenskou spoločnosťou a organizáciou oprávnenou na konkrétne spôsoby nakladania s kalmi. 

Prevádzkovatelia komunálnych ČOV zatiaľ volia tento, z ich pohľadu, menej problematický spôsob finálneho 

nakladania s kalmi, aj keď nie je práve ekonomicky najvýhodnejší. 

 

Situácia v SR v roku 2018 bola nasledovná: 

Celková produkcia kalu v SR bola 55 929 ton sušiny.  

Zhodnotilo sa 44 659 ton sušiny kalu (79,85 % ).  

Z toho sa v pôdnych procesoch využilo 32 982 ton sušiny kalu (58,97 %): 

- na výrobu kompostu bolo použité 25 450 ton sušiny kalu (45,50 %),  

- iným spôsobom bolo v pôdnych procesoch využité (rekultivácia skládok, plôch, výroba 

pestovateľských substrátov a pod.) 7 532  ton sušiny kalu (13,47 %), 

- priamo do poľnohospodárskej a lesnej pôdy sa kal v tomto roku neaplikoval.  

Okrem toho sa 11 677 ton sušiny kalu (20,88 %) biologicky spracovalo a energeticky zhodnotilo.  

Na skládky sa uložilo 2 451  ton sušiny kalu (4,38 %) a v priestoroch ČOV sa dočasne uskladnilo 8 819 ton 

sušiny kalu (15,77 %). 

 

Kvalita kalov 

Od roku 2013 disponujeme údajmi o kvalite kalov z komunálnych ČOV od vlastníkov a prevádzkovateľov ČOV, 

ktoré boli dodané na základe § 8 ods.1 zákona č. 188/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

V nasledujúcej tabuľke 2 uvádzame priemerné hodnoty koncentrácie jednotlivých ukazovateľov v rokoch 2013 

až 2018 spracované z údajov od vlastníkov a prevádzkovateľov ČOV. Pri spracovaní údajov boli zo súborov na 

základe Grubbsovho testu vylúčené extrémne hodnoty. Tabuľka je doplnená o limitné koncentrácie jednotlivých 

ťažkých kovov, ktoré sú uvedené v zákone č.188/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a STN 46 5735 

„Priemyselné komposty“. 

 

Štatistické spracovanie nameraných hodnôt koncentrácie jednotlivých ťažkých kovov nevykazuje jednoznačný 

priebeh. V sledovanom období  pri väčšine z nich vidieť pomalý pokles kontaminácie vyjadrenej 

prostredníctvom priemerných hodnôt. V roku 20017, s výnimkou As, Pb a Zn, sa v ostatných ťažkých kovoch 

zaznamenalo mierne zvýšenie priemernej hodnoty. 

Koncentrácia ťažkých kovov presahujúca limitné koncentrácie uvedené v zákone č.188/2003 Z. z. o aplikácií 

čistiarenského kalu do pôdy a STN 46 5735 v rokoch 2010 – 2018 sa namerala v kaloch z 9 - 16 komunálnych 
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ČOV. Produkcia kalov z týchto komunálnych ČOV, ktorá nebola vhodná pre priamu aplikáciu do pôdy a na 

výrobu kompostu, bola rozsahu 3,6 % - 7,2 % z celkovej produkcie. 

 

Tabuľka 2. Priemerné koncentrácie rizikových látok v kaloch v rokoch 2013 – 2018 

 

Ukazovateľ As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Rok mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Zákon č. 

188/2003 Z.z. 
20 10 1000 1000 10 300 750 2500 

STN 46 5735 50 13 1000 1200 10 200 500 3000 

2013 6,36 1,49 44,6 193 1,74 28,4 53,1 1091 

2014 6,11 1,36 44,3 193 1,37 27,4 49,6 1080 

2015 5,99 1,15 41,7 183 1,27 25,2 42,1 1038 

2016 5,52 0,94 43,9 175 1,20 25,4 36,5 1013 

2017 5,51 1,11 47,9 179 1,22 28,6 36,2 1000 

2018 6,00 1,10 41,9 175 1,15 27,7 32,9 1032 

Zdroj: VÚVH 

 

Nakladanie s kalmi v rámci štátov V4 

Pre porovnanie uvádzame situácie s kalmi z komunálnych ČOV u našich najbližších susedov. Spracovali sa 

údaje o množstve a jednotlivých spôsoboch nakladania s ním v Českej republike, Poľsku a Maďarsku dostupné 

z databázy EUROSTAT [1] za obdobie 2010 – 2017. Tieto sú grafickou formou za jednotlivé štáty prezentované 

na obrázkoch 1 – 3.  

 

 
Obr. 1 Nakladanie s kalmi v Českej republike v rokoch 2010 - 2017 

 

V sledovanom období sa v rámci Českej republiky aplikovalo do pôdy od 27 % do 51 % vyprodukovaných kalov 

a na výrobu kompostu sa použilo 28 – 58 % produkcie  kalov. Podiel spaľovaných kalov postupne v rokoch 

narastal a v roku 2017 bol na úrovni 11 % kalovej produkcie. Podiel kalov zneškodnených uložením na skládke 

sa pohyboval v rozsahu 5 – 10 % produkcie. V  rokoch 2010 - 2013 sa iným spôsobom nakladalo s kalov 

v rozsahu 6 – 9 % a od roku 2014 sa tento spôsob nakladania s kalom nevyužíval. 
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Iná situácia bola v Poľsku, kde sa podiel kalov aplikovaných do pôdy v období 2010 – 2017 pohyboval na 

rovnakej úrovni a predstavoval cca 20 % vyprodukovaných kalov. Na výrobu kompostu sa použilo 

v sledovanom období len 5 – 8 % z produkcie kalov. Významný podiel kalov sa tak využíval iným spôsobom 

a bol v rozsahu 51 – 58 % produkcie. Množstvo spaľovaných  kalov po rokoch postupne narastalo a v roku 2017 

sa na spaľovanie použilo viac ako 18 % produkcie kalu. Naopak, zneškodňovanie kalov ukladaním na skládky 

postupne klesalo a v roku 2017 bolo na úrovni  2,6 % produkcie. 

 

 
Obr. 2 Nakladanie s kalmi v Poľsku v rokoch 2010 - 2017 

 

 
Obr. 3 Nakladanie s kalmi v Maďarsku v rokoch 2010 – 2017 

 

V posledných rokoch bola v Maďarsku prevažná časť produkcie kalov zhodnocovaná formou kompostu (cca 60 

% kalov). Aplikácia do poľnohospodárskej pôdy v sledovanom období bola v rozsahu 5 - 17 % 
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vyprodukovaných kalov. Podiel spaľovaných kalov z komunálnych ČOV od roku 2010 postupne narastal a v 

roku 2014 sa týmto spôsobom využilo až 39 % kalovej produkcie. Posledné dva roky bol v Maďarsku podiel 

kalov využívaných na spaľovanie na úrovni 27 % produkcie kalov. Podiel skládkovaných kalov v sledovaných 

rokoch postupne klesal z cca 30 % produkcie (rok 2010) na 0,5% produkcie (rok 2017).  

 

Podiel kalu v rámci štátov V4, ktorý sa opätovne využíva aplikáciou do pôdy a kompostovaním, bol v 

sledovanom období vyrovnaný  a  bol v rozsahu 45 - 49 % produkcie. Podiel spaľovaných kalov v rámci V4 

postupne narastal. Kým v roku 2010 sa spaľovalo 5 % z produkcie kalov štátov V4, teraz je to na úrovni cca 19 

%. Výrazne sa upustilo od skládkovania kalov. Kým v roku 2010 sa uložilo na skládky viac ako13% z produkcie 

kalov V4, teraz sú to cca 4 %. Podiel kalov v rámci V4, ktorý sa využil iným spôsobom, bol v rozsahu 30 – 37 % 

produkcie. Obrázok 4 popisuje celkový stav nakladania s kalmi v rámci V4 za rok 2017. 

 

 

 
Obr. 4 Nakladanie s kalmi v rámci štátov V4 v roku 2017 

 

 

Záver 

Rozhodujúce množstvo kalovej produkcie z komunálnych ČOV v SR sa zhodnocovalo, pričom prevládalo 

kompostovanie. Na skládkach sa uložilo od 0,03 % do 4,8 % kalov a zvyšok bol dočasne uskladnený v 

priestoroch ČOV.  Kompostovanie ako preferovaný spôsob nakladania s kalmi sa zaznamenal aj v prípade 

Maďarska a Českej republiky. V Poľsku sa významný podiel vyprodukovaných kalov využil iným spôsobom. V 

rámci štátov V4 postupne narastá podiel kalov, ktoré sú spaľované a postupne sa znižuje podiel kalov 

ukladaných na skládku. 
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ENERGETICKÉ HODNOCENÍ KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÝCH ČOV 
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SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Česká republika 

 

 

 

Úvod 

 

Provoz čistíren odpadních vod (ČOV) spotřebuje významná množství elektrické a tepelné energie. Současně jsou 

ČOV schopny generovat z vyprodukovaných čistírenských kalů zpracovávaných anaerobní stabilizací kalový 

plyn (používáno také označení bioplyn) a při jeho energetickém využití pokrývat významnou část spotřeby 

elektrické energie a tepla. Je proto logickým cílem pomocí úspor spotřeby energií a současného zvyšování 

výroby elektřiny a tepla z biomasy čistírenských kalů zlepšit ekonomiku čištění odpadních vod, cílovým stavem 

je dosažení soběstačnosti. Odpadní vody obsahují v přítoku do ČOV energetický potenciál cca 170 

kWh/(EO120.rok), přičemž ve formě surového smíšeného kalu vstupuje do vyhnívacích nádrží cca 85 

kWh/(EO120.rok). Přibližně polovina energie je mezofilní anaerobní stabilizací převedena na kalový plyn, druhá 

polovina odchází v sušině kalu k dalšímu využití nebo likvidaci [1]. Je tedy zřejmé, že zvýšení efektivnosti 

můžeme dosáhnout pouze zvýšením produkce kalového plynu a účinnosti jeho využití, nebo využitím energie 

obsažené ve vyhnilém kalu za současného maximálního snížení energetických (tepelných) ztrát v kalovém 

hospodářství.  Celková výroba elektrické energie z kalového plynu na ČOV dosáhla v roce 2018 cca 105,3 

MWh, což znamená, že ČOV nad 10 000 EO představují v ČR cca 0,74 % na celkové spotřebě elektrické energie 

a současně produkují cca 23,4 % spotřeby elektrické energie na ČOV [2]. Celková specifická spotřeba elektrické 

energie na 1 EO120 za rok je v průměru v ČR cca 32 kWh/(EO120.rok) [3]. Hodnocení spotřeby a produkce 

energie na ČOV se stalo v posledních letech rozsáhlou aktivitou profesních sdružení jako součást 

benchmarkingu, cílem je zhodnotit současný stav a určit cesty k cílovému stavu-energetické soběstačnosti ČOV. 

Vzhledem k tomu, že v příštích letech se ceny elektřiny zvýší, mají vlastníci i provozovatelé ČOV velmi 

praktický důvod k optimalizaci provozů z hlediska energie. Výroba kalového plynu (bioplynu) z čistírenského 

kalu je vyspělou a široce používanou technologií. Výkon anaerobní stabilizace a související produkce bioplynu 

lze zvýšit úpravou kalu před zpracováním kalu pomocí různých procesů, jako jsou např. různé formy hydrolýzy. 

Vyrobený bioplyn lze použít přímo k vytápění nebo v plynových turbínách nebo kogeneračních jednotkách k 

výrobě tepla a elektřiny, nebo může být přiváděn do distribuční plynové sítě nebo použit po vyčištění na 

biometan s vysokým obsahem CH4 k pohonu vozidel.  

     

Hodnocení provozu ČOV je primárně zaměřeno na hodnocení vodní linky, které souvisí s legislativní a 

poplatkovou agendou, sledování procesů v kalovém hospodářství má čistě procesní význam. Přitom z hlediska 

provozních nákladů hrají oba provozní celky téměř stejnou roli. V celém světě v souvislosti s potřebou snížit 

provozní spotřebu energie ČOV (elektrické a tepelné energie) prudce roste význam provozu kalového 

hospodářství. Nasazení nových energeticky účinnějších zařízení nebo technologií podporující produkci bioplynu 

a využití energetického potenciálu čistírenských kalů je realitou, jinak se nelze připravit na nastupující termické 

technologie zpracování kalu a sledovat cíl zvyšování energetické soběstačnosti ČOV. Provozovatelé ČOV se 

hodnocení kalového hospodářství přiměřeně věnují, avšak údaje nejsou obvykle publikovány, jsou považovány 

za interní informace. Větší srovnání velkých českých ČOV zahrnující i některé provozní parametry kalového 

hospodářství bylo publikováno v roce 2010 [4]. Stav českých ČOV z hlediska spotřeby a produkce energie 

detailně neznáme a systematicky nehodnotíme, do benchmarkingu provozní evidence MZe se dostává pouze 

údaj specifické spotřeby elektrické energie na 1 m3 vyčištěných vod, který je však nereprezentativní pro 

porovnávání různých ČOV. Metodika energetického hodnocení a rozsáhlé posouzení vznikly v rámci projektu 

Smart Regions [5].  Vyhodnocení spotřeby elektrické energie na českých ČOV ukázalo, že úroveň není špatná, 

ale celá řada ukazatelů svědčí, že je co zlepšovat v oblasti kalového hospodářství [3]. Tento stav je i výsledkem 

zaměření investic v dotačním programu OPŽP posledních dvou obdobích, neboť dotační projekty byly převážně 

orientovány do oblasti čištění odpadní vody. Tento příspěvek navazuje na provedené energetické hodnocení 

vodní linky [3]. Pro srovnání výsledků byly použity výsledky benchmarkingu zpracovávaného podle metodiky 

DWA A216 [6].        
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Metodika hodnocení 

 

Vyhodnocení proběhlo v rámci řešení projektu Centrum kompetence Smart Regions (Inteligentní regiony) číslo 

TE02000077 (TAČR), kdy byla testována navržená metodika Energetické hodnocení ČOV [5]. Postup 

hodnocení byl přesně podle uvedené metodiky, tzn. že byl vždy vyhodnocován minimálně 1 rok, systémové 

hranice ČOV byly v hodnoceném období konstantní, hodnocení zahrnovalo vodní i kalovou linku, časový krok 

vyhodnocení byl jeden měsíc kvůli zachycení sezónních vlivů, pracovalo se „surovými“ daty provozovatelů, 

vždy byla sestavena úplná hmotová a energetická (elektrická energie a teplo) bilance pro kontrolu konzistence 

údajů. Někdy bylo potřeba zajistit doplňková měření či dopočty, zvláště v oblasti kalového hospodářství. Pro 

účely hodnocení je 1 EO v souladu se zahraniční praxí definován podle CHSK jako denní produkce 120 g 

CHSK/(EO.d). V rámci zpracování Energetického hodnocení ČOV byly stanoveny specifické parametry 

charakterizující stav nakládání s energiemi na ČOV, které jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Tabulka 1. Vyhodnocované ukazatele v rámci energetického hodnocení ČOV a navržené hodnoty BAT 

(benchmark, cílová hodnota)    
Parametr Rozměr Hodnota BAT 

Benchmark 
Cílová hodnota 

celková specifická spotřeba elektrické energie na 1 EO120 za rok kWh/(EO120.rok) 20 

specifická spotřeba elektrické energie na aeraci na 1 EO120 za rok kWh/(EO120.rok) 12 

specifická produkce kalového plynu na 1 EO120 (normální podmínky) m3/(EO120.rok) 9,1 

  (m3/ (EO120.d)) 0,025 

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

m3/kg org. suš. 0,480 

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

m3/kg ∆org. suš. 0,900 

stupeň využití kalového plynu v kogenerační jednotce z celkově vyprodukovaného bioplynu % 98 

stupeň konverze kalového plynu na elektrickou energii v kogenerační jednotce (elektrická 
účinnost) 

% 40 

stupeň nezávislosti na dodávce elektrické energie                                                                                                              
(podíl vyrobené elektrické energie v kogenerační jednotce na celkové spotřebě ČOV) 

% 65 

specifická výroba elektrické energie na 1 EO120 za rok kWh/(EO120.rok) 17 

specifická výroba tepelné energie na 1 EO120 za rok kWh/(EO120.rok) 27 

specifická spotřeba externí tepelné energie kWh/(EO120.rok) 5 

specifická spotřeba elektrické energie čerpací stanice Wh/m3.m) 5 

 

Pro účely hodnocení úrovně zpracování kalů byla především hodnocena míra produkce kalového plynu, a to jak 

na EO120 (v souladu se zahraniční praxí a tradicí jde o jediný specifický parametr vyhodnocovaný jako denní 

produkce, ne roční), tak i na přivedenou i odstraněnou organickou sušinu. Dále bylo posuzováno využití 

kalového plynu k produkci elektrické energie a tepla v kogeneračních jednotkách (KGJ). Anaerobní stabilizace 

je hlavním spotřebitelem tepla (vyprodukovaného v KGJ i externě dodávaného), proto tento ukazatel nejlépe 

charakterizuje provozní stav anaerobní stabilizace kalů na ČOV. Mimo parametry uvedené v tabulce 1 bylo 

vyhodnocováno ještě několik dalších ukazatelů, jako míra odstranění organické sušiny, výhřevnost kalového 

plynu, stupeň odvodnění vyhnilého kalu, zbytková organická sušina v odvodněném kalu apod. V návaznosti na 

hodnocení elektrické spotřeby celé ČOV byly hodnoceny závislosti související s provozem kalového 

hospodářství.  

 

  

Vyhodnocení českých ČOV 

 

Vyhodnocení proběhlo v letech 2017-2018, opakované hodnocení některých ČOV pak v roce 2019. Do 

statistického hodnocení bylo zahrnuto 34 středních a velkých ČOV, s celkovou kapacitou zatížení 4,215 mil. 

EO120. Pro účely hodnocení byly rozděleny do kategorie 10 001-100 000 EO120 a nad 100 000 EO120. Přehled 

počtu a kapacity hodnoceného souboru ČOV je na Obr.1. 
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Obr. 1 – Velikostní kategorie hodnocených ČOV a souhrnné zatížení podle počtu EO120 

Všechny hodnocené ČOV pracovaly s technologií zvýšeného odstraňování dusíku (s denitrifikací a nitrifikací), 

kalové hospodářství u 28 ČOV zahrnovalo anaerobní stabilizaci, vyprodukovaný kalový plyn byl využíván u 23 

ČOV v kogeneračních jednotkách k produkci elektrické energie. Statistické zpracování vyhodnotilo na základě 

měsíčních průměrů roční průměrné hodnoty, následně byly pro hodnocené ČOV vypočteny mediány ročních 

hodnot a sestavena křivka kumulativní relativní četnosti v % hodnocených ČOV pro hodnocený parametr. 

Kumulativní četnost je v grafech znázorněna pro celý soubor, medián je pak určen pro každou velikostní 

kategorii. Ze zpracování byly vyloučeny některé ČOV, kde soubor informací byl nekonzistentní nebo 

v hodnoceném období byly provozní údaje ovlivněny nestandardními technickými faktory (poruchy, opravy 

apod.). 

        

Výsledky hodnocení spotřeby tepelné energie ČOV 

 

Přímé měření spotřeby tepelné energie není na většině českých ČOV zavedeno. Proto tento ukazatel byl 

zjišťován bilanční metodou, kdy do bilance byly zahrnuty kogenerační jednotky, kotle na kalový plyn a kotle na 

zemní plyn, v několika případech i přímý nákup tepla z externího zdroje ve formě páry. Na základě tepelných 

bilancí KGJ a kotlů byly ze spotřeb kalového plynu a zemního plynu vypočítány produkce tepla, přičemž u 

těchto zdrojů tepla byla do hodnoty celkové produkce tepla započtena procesní ztráta zdroje (defaultní hodnoty: 

KGJ 20 %, kotel 10 %). Produkce tepla byla deklarována jako spotřeba tepla ČOV. Protože v celé řadě případů 

nelze oddělit spotřebu pro vytápění vyhnívacích nádrží a budov, zahrnují zjištěné hodnoty tuto nepřesnost. U 

několika ČOV jsme měli možnost oddělit tyto spotřeby tepla, vzorek těchto ČOV ukázal, že v celoroční spotřebě 

činí podíl budov do 10 % celkové spotřeby tepla. Samostatně byla vyhodnocována spotřeba tepelné energie 

z externích zdrojů. Hodnocený soubor představoval 28 ČOV. Medián specifické spotřeby tepelné energie pro 

ČOV větší jak 10 000 EO120 dosáhl hodnoty 32,08 kWht/(EO120.rok), v oblasti velikostí 10 000-100 000 EO120 

byl 32,45 kWht/(EO120.rok) a nad 100 000 EO120 poklesl na 31,71 kWht/(EO120.rok). Rozložení kumulativní 

relativní četnosti specifické spotřeby tepelné energie ČOV znázorňuje Obr. 2.  

 

 
Obr. 2 – Kumulativní relativní četnost specifické spotřeby tepelné energie na českých ČOV 
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Na Obr. 3 je znázorněna souvislost velikosti ČOV a specifické spotřeby tepelné energie. Je vidět, že v oblasti 

10 000 až 100 000 jsou její hodnoty na ČOV značně rozptýlené, nicméně průměrná hodnota je prakticky 

konstantní a dosahuje cca 30 kWht/(EO120.rok). Vyhodnocení 5 ČOV s termofilním provozem vykázalo spotřebu 

tepelné energie o cca 10 kWht/(EO120.rok) vyšší proti mediánu mezofilních ČOV. Čistě teoreticky by tuto vyšší 

spotřebu tepelné energie pokrýval nárůst specifické produkce kalového plynu o cca 15 l/(EO120.d), ale tohoto 

stavu se u termofilního vyhnívání prakticky nedosahuje. Zjištěné hodnoty specifické spotřeby tepelné energie 

závisí na úrovni tepelné ochrany rozvodů a vyhnívacích nádrží, na úrovni regulace teploty, ale především na 

době zdržení a koncentraci sušiny ve vyhnívacích nádržích. Ohřev vody špatně zahuštěných kalů byl obvykle 

hlavní příčinou vyšších spotřeb tepla a je hlavním problémem českých ČOV v oblasti zpracování kalů. Na celé 

řadě lokalit je tepelná izolace vyhnívacích nádrží za svou životností. Velké tepelné ztráty jsou i dnem nádrží, 

neboť se této skutečnosti věnovala v dřívějších normách menší pozornost. Stavební konstrukce řady vyhnívacích 

nádrží se navíc blíží konci své životnosti a budou nezbytné jejich sanace či obnova.  

  

 
Obr. 3 – Závislost specifické spotřeby tepelné energie ČOV na velikosti ČOV 

 

 

Specifická produkce kalového plynu  

 

Specifická produkce kalového plynu byla vyhodnocována v jednotkách l/(EO120.d). Celková produkce byla 

obvykle bilancována jako součet dílčích měřených spotřeb na KGJ, na kotlích nebo na hořáku zbytkového plynu. 

Rozložení kumulativní relativní četnosti specifické produkce kalového plynu na českých ČOV znázorňuje Obr. 

4. Na Obr. 5 je pak četnost výskytu specifické produkce kalového plynu na přivedenou organickou sušinu kalu 

do vyhnívacích nádrží. Hodnocený soubor zahrnoval 28 ČOV. 

 

 

 
Obr. 4 – Kumulativní relativní četnost specifické 

produkce kalového plynu   

 
Obr. 5 – Kumulativní relativní četnost specifické produkce 

kalového plynu na přivedenou organickou sušinu do 

vyhnívací nádrže 
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Překvapilo, že na některých ČOV až 20 % vyprodukovaného kalového plynu je spalováno bez využití na hořáku 

zbytkového plynu. Jednou z příčin jsou poddimenzované plynojemy, které v souladu dříve používanými 

normami nejsou dimenzovány na větší vyrovnání produkce kalového plynu. Při hodnocení nebylo rozlišováno, 

jaké množství kalů z jiných ČOV, případně externích substrátů, je na ČOV zpracováváno mimo vyprodukované 

kaly. Medián pro celou kategorii ČOV větších jak 10 000 EO120 dosáhl hodnoty produkce 21,85 l/(EO120.d), 

v oblasti velikostí 10 000-100 000 EO120 poklesl na 20,48 l/(EO120.d) a nad 100 000 EO120 vystoupal na 27,02 

l/(EO120.d).  

  

 

Výsledky vyhodnocení využití kalového plynu  

Na českých ČOV se pracuje s několika filozofiemi využití vyprodukovaného kalového plynu. První strategie 

plně preferuje výrobu elektrické energie, obvykle z důvodu výnosů za prodej elektrické energie s tzv. zeleným 

bonusem. Pokud vyprodukované teplo v tomto případě nepostačuje pokrýt celkovou spotřebu tepla, je 

nakupován zemní plyn a v zimním období se využívají kotle na zemní plyn. Druhá strategie přerozděluje 

vyprodukovaný kalový plyn mezi KGJ a kotle na kalový plyn a je vždy preferováno pokrytí celkové spotřeby 

tepla a zemní plyn není nakupován. Třetí strategie pracuje s využíváním dvoupalivových hořáků a vlastně je 

kombinací první a druhé strategie. Některé větší ČOV neprovozují KGJ nebo jejich kapacita je nedostatečná, pak 

je zde stav, kdy přebytečný kalový plyn je spalován na fláře bez využití. Stupeň využití vyprodukovaného 

bioplynu k výrobě elektrické energie a stupeň konverze energetického obsahu kalového plynu na elektrickou 

energii v kogeneračních jednotkách dokumentují Obr. 6 a 7.  

 
Obr. 6 – Kumulativní relativní četnost procenta 

využití kalového plynu v kogeneračních jednotkách 

 
Obr. 7 – Kumulativní relativní četnost účinnosti 

konverze na elektrickou energii v KGJ 

 

Relativně plochá křivka využití vyprodukovaného kalového plynu v kogeneračních jednotkách ukazuje (Obr. 6), 

že vysoké ztráty či neefektivní provoz vyhnívacích nádrží z hlediska tepla vedou často k uplatňování strategie 

preferující výrobu tepla v kotlích na kalový plyn. Tato strategie signalizuje špatné využívání produkovaného 

tepla v kalovém hospodářství nebo vysoké tepelné ztráty, což vyvolává nutnost využívání kalového plynu přímo 

k topení. Na řadě lokalit provedli provozovatelé po energetickém hodnocení významné úpravy na omezení 

tepelných ztrát nebo výměnu výměníků tepla a významně snížili množství kalového plynu využívaného 

k produkci tepla.  

Elektrická účinnost kogeneračních jednotek byla v několika případech neuvěřitelně nízká, což svědčí o jejich 

špatném technickém stavu nebo častém najíždění. Na oba hodnocené parametry má velikost ČOV poměrně malý 

vliv. Míra nezávislosti (sebezásobení) na dodávce elektrické energie je na českých ČOV relativně nízká (Obr. 8) 

a skýtá velký potenciál pro zlepšení. Zjištěná hodnota % nezávislosti (medián 33,4 %) je přitom vyšší, než 

vychází z údajů ERÚ uvedených v úvodu (23,4 %). Důvodem je skutečnost, že námi hodnocený soubor ČOV 

zahrnoval většinu velkých českých ČOV. Zajímavé je vyhodnocení, zda specifická produkce kalového plynu 
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Stupeň konverze kalového plynu na elektrickou energii v kogeneraci (%)

10 000 - 100 000 EO120 - median 28,01 %
> 100 000 EO120 - median 29,70 %

celkový soubor 23 ČOV - median 28,02 %
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souvisí s mírou sebezásobení elektrickou energií. Jak ukazuje obrázek (Obr. 9), lze vysledovat, že dobrá 

produkce kalového plynu vede k jeho vyššímu využívání v KGJ a tím k vyšší míře soběstačnosti z hlediska 

elektrické energie.     

 
Obr. 8 – Kumulativní relativní četnost míry 

nezávislosti ČOV na dodávce elektrické energie 

 
Obr. 9 – Závislost míry sebezásobení elektrickou energií na 

specifické produkci kalového plynu ČOV  

  

Sušina odvodněného vyhnilého kalu a účinnost odstranění organické sušiny vyhníváním  

 

Při odvodnění vyhnilého kalu dosahuje průměrná sušina hodnoty 23,46 % hmot., přičemž v oblasti velikostí 

10 000-100 000 EO120 poklesla sušina odvodněného kalu na 22,76 % a u ČOV nad 100 000 EO120 byla 

významně vyšší, 26,05 % hmot. (Obr. 10). Je skutečností, že ve vyhnilém kalu lze pozorovat, že již delší dobu 

postupně mírně roste organický podíl. U ČOV nad 100 000 EO120 byl medián ztráty žíháním 58,5 %, v oblasti 

pod 100 000 EO120 dokonce přesahoval 63 %. Na Obr. 11 je vidět, že procento odstranění organické sušiny 

vyhníváním je vyšší u ČOV nad 100 000 EO120. Vyhodnocení korelace specifické produkce kalového plynu na 

přivedenou organickou sušinu do vyhnívací nádrže a procenta odstranění organické sušiny vyhníváním vykázalo 

růst produkce kalového plynu s růstem odstranění organické sušiny, nicméně korelace je poměrně slabá.     

 

 
Obr. 10 – Kumulativní relativní četnost sušiny 

odvodněného kalu 

 
Obr. 11 – Kumulativní relativní četnost procenta 

odstranění organické sušiny vyhníváním   
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Míra sebezásobení elektrickou enegií vyrobenou na ČOV, tzv. 
procento nezávislosti (%)

10 000 - 100 000 EO120 - median 37,90 %
> 100 000 EO120 - median 41,45 %

celkový soubor 23 ČOV - median 33,40 %
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Srovnání některých výkonových ukazatelů s německými ČOV  

Významnou výhodou certifikované metodiky Smart Regions je, že pracuje s obdobnými parametry jako 

metodika DWA A 216 [6], proto umožňuje srovnávání výsledků energetického hodnocení českých a německých 

ČOV. Ke srovnání jsme využili hodnoty (medián) publikované v ročních zprávách německé DWA [7].  

Porovnání je provedeno v tabulce 2, porovnání s navrženým benchmarkem (cílová hodnota) je v tabulce 3.  

Tabulka 2. Srovnání zjištěných hodnot a vybraných ukazatelů z hodnocení DWA 

  DWA (Německo) Smart Regions (Česko) 

  
velikostní kategorie ČOV (EO120) 

rok 10 000-100 000 >100 000 >10 000 10 000-100 000 >100 000 >10 000 

  
specifická produkce kalového plynu na 1 EO (l/(EO120.rok) 

2017-2018 23,0 27,0 32 *) 20,5 27,0 21,9 

  stupeň konverze kalového plynu na elektrickou energii v kogenerační jednotce (elektrická 

účinnost) (%) 

2017-2018 25,0 31,0 29,4 28,0 29,7 28,1 

  míra nezávislosti na dodávce elektrické energie (% vyrobené elektrické energie na celkové 

spotřebě ČOV) (%) 

2017-2018 42,0 63,0 67 *) 37,9 41,5 33,4 

                *) produkce včetně ko-substrátu 

Ze srovnání je vidět, že přes obdobné hodnoty specifické produkce kalového plynu a stupně jeho konverze na 

elektrickou energii, je míra nezávislosti na dodávce elektrické energie významně vyšší u německých ČOV. 

Jednoznačně to souvisí s tím, že české ČOV musí vyžívat kalový plyn přímo zabezpečení spotřeby tepla 

k vytápění. Nutno však podotknout, že námi hodnocený soubor má průměrnou velikosti ČOV cca 75 000 EO120, 

zatímco u DWA je to 24 200 EO120. Reálné průměrné hodnoty u českých ČOV v oblasti nad 10 000 EO120 budou 

tedy nižší, než je uvedeno v tabulce 2.   

 

Tabulka 3. Porovnání získaných výsledků s benchmarkem podle metodiky Smart Regions 

Parametr Rozměr Benchmark – 

hodnota BAT – 

cílová hodnota 

Medián 2017-2018 

specifická produkce kalového plynu na 1 EO120 (normální podmínky) m3/(EO120.rok) 9,1 8,0 

 m3/ (EO120.d) 0,025 0,02185 

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

m3/kg org. suš. 0,48 0,466 

specifická produkce kalového plynu na 1 kg odstraněných organických 

látek ve vyhnívací nádrži 

m3/kg ∆org. suš. 0,9 0,917 

stupeň využití kalového plynu v kogenerační jednotce z celkově 
vyprodukovaného bioplynu 

% 98 83,71 

míra nezávislosti na dodávce elektrické energie  

(% vyrobené elektrické energie na celkové spotřebě ČOV) 

% 65 33,40 

stupeň konverze kalového plynu na elektrickou energii v kogenerační 
jednotce (elektrická účinnost) 

% 40 28,02 

specifická výroba (spotřeba) tepelné energie na 1 EO120 za rok kWht/(EO120.rok) 27 32,08 

specifická spotřeba externí tepelné energie kWht/(EO120.rok) 5 12,60 

 

 

Souhrn 

 

V letech 2017–2018 jsme provedli hodnocení 34 českých ČOV metodikou Energetického hodnocení ČOV. 

V tomto souboru bylo u 28 ČOV posouzeno kalové hospodářství s anaerobní stabilizací kalu.  Výsledky jsou 

znázorněny formou grafů kumulativní relativní četnosti. V kategorii ČOV větších jak 10 000 EO120 dosáhla 
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specifické produkce kalového plynu hodnoty 21,85 l/(EO120.d) a hodnota specifické produkce kalového plynu na 

1 kg organických látek přivedených do vyhnívací nádrže 0,466 m3/kg org. suš. Zjištěné hodnoty se blíží cílovým 

hodnotám uvedeným v použité metodice a jsou srovnatelné s hodnotami zjišťovanými v Německu. Medián 

specifické spotřeby tepelné energie na 1 EO120 za rok dosáhl 32,08 kWht/(EO120.rok), což je vyšší spotřeba tepla, 

než je hodnota benchmarku. České ČOV s ohledem na neefektivní hospodaření s teplem mají významně vyšší 

spotřebu tepla nakupovaného z externích zdrojů (12,6 kWht/(EO120.rok),). Byl zjištěn docela vysoký stupeň 

využití kalového plynu v kogeneračních jednotkách z celkově vyprodukovaného bioplynu (83,7 %), ale je zde 

významný prostor pro zlepšení. Zjištěné hodnoty jsou vůči německým údajům pozitivně ovlivněné velikostní 

skladbou hodnocených ČOV, neboť jsme hodnotili v průměru větší ČOV. Jak ukazuje hodnocení produkce 

elektrické energie [3], využívání kalového plynu a účinnosti kogeneračních jednotek, existuje poměrně velký 

prostor pro zlepšení a posunu směrem k vyšší elektrické a tepelné soběstačnosti českých ČOV.  

 

V blízkém výhledu vstoupí do sestav kalového hospodářství technologie využívající tepelnou energie. Před 

jejich implementací je naprosto nezbytné se zabývat stavem hospodaření s teplem, produkcí kalového plynu a 

jeho využívání. Jako strategické cíle se jeví posílení produkce kalového plynu, dosáhnutí jeho efektivnějšího 

využívání k produkci elektrické energie a tepla. Za strategický cíl je nutno považovat snížení spotřeby energie 

(elektrické i tepelné energie), pomocí oprav a investic snížit tepelné ztráty a optimalizovat provoz vyhnívacích 

nádrží. Jako první krok by mělo být dosažení vyšší míry nezávislosti (soběstačnosti) v zásobení elektrickou 

energií, alespoň na úrovni cca 65 % a dosáhnout tepelné soběstačnosti anaerobní stabilizace kalu. Ke zlepšení 

úrovně provozování je nezbytné zavést pravidelné energetické audity, které by měly být podkladem pro 

benchmarkingová vyhodnocení provozu ČOV.    

 

 

Poděkování 

Příspěvek byl vytvořen v rámci projektu TAČR TE02000077 Smart Regions – Buildings and Settlements 

Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development. 
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Důvody změn nakládání s čistírenskými kaly 

V současné době probíhají v Evropské unii intenzivní diskuze k problematice nakládání s čistírenskými kaly 

(ČK) z čistíren odpadních vod.  

Hlavními důvody změny způsobu nakládání s čistírenskými kaly jsou [1]: 

• zákaz skládkování ČK, 

• zabezpečení skutečné hygienizace (ČK) / komodit na bázi ČK, 

• snížení obsahu organických mikropolutantů, zejména PPCP (Pharmaceuticals & Personal Care Products 

– farmaceutika, kosmetika, hormony apod.) a POP (persistentní organické polutanty), a snížení obsahu 

plastů (mikroplastů) v ČK / komoditách na bázi ČK, 

• materiálové a energetické využití ČK. 

 

V případě materiálového využití ČK lze předpokládat především důraz na recyklaci fosforu, jenž byl zařazen na 

seznam kritických surovin pro EU jako fosfátová hornina a fosfor [2], zejména z důvodů, že v EU nejsou žádná 

ložiska fosfátových hornin (kromě nevýznamných ložisek ve Finsku) a nutnosti dovozu produktů a 

meziproduktů na bázi fosforu z krajin jako Maroko, Rusko, Sýrie, Alžírsko, Kazachstán, Čína a Vietnam. 

Současně se celosvětové zásoby diskutovaných komodit zmenšují, což spolu s lokalizací ložisek má vliv na cenu 

fosfátové rudy, jejíž vývoj může být nepředvídatelný a vyústit v extrémy, jako např. v roce 2008 (Obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Vývoj ceny fosfátové rudy v období 1999–2019 [3] 

 

Spalování čistírenských kalů 

Jako hlavní trend v nakládání s ČK pro „velké“ aglomerace se jeví jeho termochemické zpracování, především 

procesem spalování. Např. v Nizozemsku nebo Švýcarsku je to již dlouhodobě prakticky jediný způsob 

nakládání s ČK. Jasný příklon k termochemickému spalování ČK vykazuje taky Německo, kde byl mezi lety 

2010 až 2018 (Tabulka 1) zaznamenán nárůst termochemického zpracování ČK z 53 na 74 % [4]. S ohledem na 

současnou legislativu nařizující zákaz použití kalů na zemědělskou půdu a povinnost recyklace fosforu z kalu 

nebo popelu po spálení lze očekávat, že toto statistické číslo bude nadále růst [5, 6]. Oproti uvedenému trendu se 
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v ČR v současnosti přes 90 % kalů využívá v zemědělství, k rekultivacím nebo je skládkováno (Tabulka 2) [7], 

což je dlouhodobě neudržitelné. 

 

Tabulka 1 Celková produkce a způsob využití čistírenských kalů v Německu v letech 2010–2018 (hodnoty 

uvedené po zaokrouhlení po přepočtech z množství v tunách sušiny) [4] 

 
 

Tabulka 2 Celková produkce a způsob využití čistírenských kalů v Česku v letech 2010–2018 (hodnoty uvedené 

po zaokrouhlení po přepočtech z množství v tunách sušiny) [7] 

 
 

Hlavními výhodami spalování ČK proti jinému způsobu využití/odstranění jsou zejména [1]: 

• význačné snížení hmotnosti a objemu odpadu, 

• úplná stabilizace a hygienizace kalu, 

• destrukce prakticky veškerých organických látek a plastů, 

• koncentrování fosforu v popelu, 

• kombinovaná výroba užitného tepla/elektrické energie a popela bohatého na fosfor, 

• částečné odstranění těkavých a polo-těkavých těžkých kovů. 

Spalování ČK je vhodné řešit mono-spalováním, aby nedošlo k naředění popela bohatého na fosfor nebo k jeho 

kontaminaci dalšími polutanty či ztrátě v jiných komoditách (např. v případě spolu-spalování v cementárenských 

pecích). 

Převážná většina technologií k mono-spalování komunálních ČK v Evropě je na principu fluidního spalování, a 

jen několik mono-spaloven využívá roštového spalování či etážových pecí [8, 9]. Výhodou fluidního spalování 

proti ostatním zmíněným technologiím je, že technologie neobsahuje mechanicky pohyblivé části, lze operovat 

za nižších přebytků spalovacího vzduchu a je schopna rychlého najíždění a odstavení díky relativně krátkým 

dobám zahřívání a ochlazování, čímž je zajištěn přerušovaný provoz. 

 

Legislativa s ohledem na spalování ČK = odpadů 

S ohledem na hierarchii nakládaní s odpady dle Rámcové směrnice o odpadech 2008/98/ES [10] je spalování 

„suchých“ ČK klasifikováno stupněm 4 – jiné využití (např. energetické). Tato směrnice obsahuje rovnici o 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 887 408 1 950 126 1 844 311 1 787 871 1 802 988 1 803 087 1 773 186 1 711 476 1 747 230

v zemědělství 30 29 29 27 26 24 24 18 16

rekultivace nebo kompostování 14 13 13 11 12 11 10 10 7

jiné materiálové využití 3 3 3 3 2 2 2 2 2

suma 47 45 45 42 40 36 35 30 25

mono-spalování 13 24 24 26 28 28

spolu-spalování 14 22 25 35 38 44

blíže nespecifikováno 31 14 15 4 4 2

suma 58 60 64 64 70 74

- - - 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,9

100 100 100 100 100 100 100 100 100
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170 689 163 818 168 190 154 274 159 162 172 997 173 709 178 077 202 358

v zemědělství 36 38 31 35 30 36 36 42 44

kompostování 27 28 32 33 38 39 38 34 32

skládkování 4 6 6 5 3 4 6 7 9

suma 66 72 68 73 71 79 79 83 85

te
rm

ic
k

é 

zp
ra

co
v
á

n
í

blíže nespecifikováno 2 2 2 2 2 1 3 3 10

32 26 30 25 27 20 18 14 6

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Rok

Způsob využití %

m
a

te
ri

á
lo

v
é 

v
y
u

ži
tí

jiné využití

suma celkově

Celková produkce (tuny sušiny)



29. konferencia KALY A ODPADY 2020      

Senec, 19.-20. marec 2020 

 

- 34 - 

 

energetické účinnosti (U), jejíž hodnota určuje, zdali je spalování pevného komunálního odpadu považováno za 

energetické využití nebo odstranění: 

𝑈 =
𝐸𝑝 − (𝐸𝑓 + 𝐸𝑖)

0,97 × (𝐸𝑤 + 𝐸𝑓)
 

kde: 

• Ep je energie dodaná do sítě (2,6 x elektřina + 1,1 x teplo), 

• Ef  je energie z podpůrných paliv pro výrobu teplonosného média, 

• Ew je energie z čistírenského kalu, 

• Ei je ostatní dodaná energie kromě Ew a Ef, 

a platí: 

• pro U > 0,65 – energetické využití odpadu, 

• pro U < 0,65 – odstranění odpadu spálením. 

 

Dále se spalování odpadů řídí dle Směrnice 2000/76/ES o spalování odpadů [11], která stanovuje podmínky, 

které je nezbytné splnit pro spalování a spolu-spalování odpadů. Dalším právním předpisem je Směrnice 

2010/75/EU o průmyslových emisích [12], která na základě referenčního dokumentu BREF [13] (BAT reference 

document, referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách) vycházejících z BAT (Best Available 

Techniques, nejlepší dostupné techniky), stanovuje spektrum sledovaných polutantů, úrovně emisí s nimi 

spojené a stanovuje lhůty pro implementaci emisních limitů do národních legislativ členských zemí EU. Nutno 

doplnit, že koncem roku 2019 bylo vydáno Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2019/2010 [14], kterým se 

stanovily závěry o nejlepších dostupných technikách pro spalování odpadu podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU a podmínky BAT z dokumentu BREF [13] byly přijaty. 

Výše uvedené směrnice jsou převedeny do národní legislativy ČR – zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [15] 

a vyhlášky 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší [16]. 

Porovnání emisních limitů sledovaných polutantů dle BREF [13], Směrnice 2010/75/EU [12] a vyhlášky 

415/2012 Sb. [16] je zobrazeno v Tabulka 3 a Tabulka 4. Specifikované hodnoty denních emisních limitů pro 

zařízení k energetickému využití odpadu jsou vztaženy na normální podmínky (teplota 273,15 K, tlak 101,3 kPa) 

a přepočteny na suché spaliny při uvažovaném referenčním obsahu kyslíku 11 obj. %. 

 

Tabulka 3 Emisní limity sledovaných polutantů I 

 
 

 

TZL NOx SO2 TOC HCl HF CO NH3

nová 

zařízení
50–120 5–30 < 3–10 < 2–6 < 1 10–50 2–10

stávající 

zařízení
   50–150

(2) 5–40 < 3–10 < 2–8 < 1 10–50    2–10
(3)

10 (150
(4)

) 200
(5)

/400
(6) 50 10 10 1 50

(7)
/100

(8)
/150

(9) –

10 (150
(4)

) 200/400
(10) 50 10 10 1 50

(7)
/100

(8)
/150

(9) –

(1) U stávajících zařízení určených ke spalování nebezpečných odpadů, u kterých nelze použít látkový filtr, je horní hranice rozsahu 7 mg.Nm
-3

(2) Horní hranice rozsahu je 180 mg.Nm
-3 

v případě, že nelze použít SCR

(3) U stávajících zařízení vybavených SNCR bez mokrých technik ke snižování emisí je horní hranice rozsahu 15 mg.Nm
-3

(6) Oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2) vyjádřené jako NO2 pro stávající zařízení na spalování odpadu o jmenovité kapacitě do 6 t.h
-1

(7) průměrná denní hodnota: 50

(8) průměrná půlhodinová hodnota: 100

(9) průměrná desetiminutová hodnota: 150

(10) Vztahuje se pouze na stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad o celkové jmenovité kapacitě nižší než 6 t.h
-1

 povolené pro tepelné zpracování 

odpadu před 28. listopadem 2002 a uvedené do provozu nejpozději 28. prosince 2003 nebo pokud provozovatel podal úplnou žádost o povolení před 28. 

prosincem 2002 za podmínky že stacionární zdroj byl uveden do provozu nejpozději 28. prosince 2004. Na tyto stacionární zdroje se nevztahuje povinnost 

plnit půlhodinové průměry koncentrací NOx

2010/75/EU 

415/2012 Sb.

(5) Oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2) vyjádřené jako NO2 pro stávající zařízení na spalování 

odpadu o jmenovité kapacitě přesahující 6 t.h
-1

 nebo pro nová zařízení na spalování odpadu

Denní emisní limit [mg.m
-3

]

B
R

E
F

< 2–5
(1)

(4) Celková koncentrace tuhých znečišťujících látek v emisích ze zařízení na spalování odpadu do ovzduší nesmí za 

žádných okolností překročit hodnotu 150 mg.Nm
-3

 vyjádřenou jako půlhodinový průměr
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Tabulka 4 Emisní limity sledovaných polutantů II 

 
 

Nařízení (EU) 2019/1009 a STRUBIAS report 

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly nařízení (EU) 2019/1009 [17] jímž se stanoví pravidla pro 

dodávání hnojivých výrobků EU – hnojivových výrobků obchodovatelných v rámci celé EU označených CE 

(dále jen CE hnojiva). Toto nařízení ovšem nepovoluje použití čistírenských kalů jako složkového materiálu pro 

výrobu CE hnojiv. V návaznosti na nařízení byl vydán STRUBIAS report [18], který posuzuje vhodnost použití 

popelů, vysrážených fosforečných solí a biocharů ze sekundárních odpadních materiálů pro výrobu CE hnojiv, a 

současně navrhuje podmínky pro procesy spalování, srážení, pyrolýzu a zplyňování a nároky na kvalitu 

výstupních materiálů, které by mohly být zařazeny do kategorií složkových materiálů (KSM, příloha II nařízení 

(EU) 2019/1009) pro výrobu CE hnojiv. Na základě STRUBIAS reportu byl vydán návrh na doplnění příloh 

v nařízení (EU) 2019/1009 [19]. V rámci reportu je už uvažováno o použití popela z komunálního ČK jako 

složkového materiálu pro výrobu CE hnojiva. Kromě podmínek uvedených v rámci kategorie funkce výrobku 

(KFV) (Příloha I nařízení (EU) 2019/1009, KFV Jednosložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinami nebo 

KFV Vícesložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinami [17]) musí popel z ČK použitý pro výrobu CE 

hnojiva splňovat také následující podmínky: 

• obsah celkového organického uhlíku je menší než 3 %, 

• obsah PAH16
 v sušině nepřekračuje 6 mg.kg-1, 

• obsah PCDD/F v sušině nepřekračuje 20 ng WHO-TEQ.kg-1, 

• obsah Cl– v sušině nepřekračuje 3 %, v případě, že chlor je původní součástí vstupního materiálu, tato 

podmínka neplatí, 

• neobsahuje více než 400 mg.kg-1 celkového chromu v sušině, 

• neobsahují více než 2 mg.kg-1 thalia v sušině. 

Lze ovšem předpokládat, že popely z ČK, především z velkých aglomerací, nebudou schopné plnit požadované 

limity, a za účelem výroby CE hnojiv je bude nutné upravovat vhodnými procesy, jako např. EcoPhos, 

RecoPhos, AshDec. Proto lze popely z ČK považovat spíše za meziprodukt pro výrobu P-hnojiv nebo jako 

vstupní surovinu pro zpracovatelský průmysl. 

 

Závěr 

Fluidní spalování komunálních čistírenských kalů (ČK) je vhodné pro čistírny se spádovou oblastí nad 

150 000 EO. Přímé využití popela, jako hnojiva, je nevhodné. Popel po mono-spalování ČK lze dlouhodobě 

skladovat. Získávání P-hnojiva, či předčištěné fosforečné suroviny pro zpracovatelský průmysl, je možné 

realizovat pomocí pyro- či hydrometalurgických postupů. Technologie jsou v současné době ve vývoji. 

 

Poděkování 

Práce vznikla díky finanční podpoře projektu TH03020119 Technologické agentury ČR, projektu AV21 – 

Účinná přeměna a skladování energie a z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT 21-

SVV/2010-2020. 

 

 

 

 

Cd+Tl

Sb+As+Pb+

Cr+Co+Cu+

Mn+Ni+V

PCDD/F PCDD/F
PCDD/F + dioxin-

like PCBs

PCDD/F + dioxin-

like PCBs
Hg Hg

mg.Nm
-3

mg.Nm
-3

ng I-TEQ.Nm
-3

ng I-TEQ.Nm
-3

ng WHO-TEQ.Nm
-3

ng WHO-TEQ.Nm
-3

mg.Nm
-3

mg.Nm
-3

nová 

zařízení
< 0,01–0,04 < 0,01–0,06 < 0,01–0,06 < 0,01–0,08 < 0,005–0,02 < 0,005–0,02

stávající 

zařízení
< 0,01–0,06 < 0,01–0,08 < 0,01–0,08 < 0,01–0,1 0,001–0,01 0,001–0,01

2x ročně 2 x ročně 2x ročně dlouhodobé
(1) 2x ročně dlouhodobé

(1) denní dlouhodobé
(1)

0,05 0,5 0,1 – – – 0,05 –

2x ročně 2 x ročně 2x ročně – – – 2x ročně –

0,05 0,5 0,1 – – – 0,05 –

2x ročně 2 x ročně 2x ročně 2x ročně

(1) dlouhodobý typ odběru: vzorkování 1x měsíčně do dlouhodobé statistiky 

měření

měření

2010/75/EU 

415/2012 Sb.

Emisní limity

B
R

E
F

0,005–0,02 0,01–0,3

měření
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EXISTUJE OPTIMÁLNÍ A UDRŽITELNÉ TERMICKÉ NAKLÁDÁNÍ S KALY 

Z KOMUNÁLNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD? 

 
  

Radka Rosenbergová, Ondřej Beneš, Pavel Chudoba 

 
 

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 

 

 

Úvod 

 

Celosvětový trend odklonu přímé aplikace neupravených čistírenských kalů do zemědělství se nevyhnul ani 

Evropské Unii a ani České republice, kde jsou po zpřísnění legislativních podmínek nakládání s čistírenskými 

kaly v roce 2016 nyní v různé fázi projektové přípravy či realizace desítky linek na sušení a následné termické 

využití odvodněných čistírenských kalů. V drtivé většině případů převládá v návrzích řešení nízkoteplotní sušení 

v pásových sušárnách, objevují se i projekty sušení ve fluidní vrstvě nebo návrhy solárních sušáren. Ať již je 

konečné řešení jakékoliv, v každém případě se jedná o mimořádně vysoké investice, jejichž realizace je pro 

mnohé municipality realizovatelná pouze s předpokladem získání finanční podpory z některého dotačního titulu, 

například z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky. Faktem totiž 

zůstává, že výstavba a samotný provoz zařízení, i když je v optimálním případě kombinováno s 

monospalováním, není návratnou investicí a pro vlastníka vodohospodářské infrastruktury je případná investice 

vedena zájmem vyhnout se dramatickému nárůstu cen za likvidaci kalů (tak, jak můžeme sledovat v jiných 

zemích EU již nyní) v budoucích letech.  

Vzhledem k předpokládanému přetlaku žádostí je třeba již v přípravné fázi projektů brát v úvahu i podmínky 

dotačních titulů. Zcela správnou podmínkou financování ze strany Státního fondu životního prostředí v rámci 

dotačního programu Operační program životní prostředí je i regionální charakter řešení. To znamená, že 

plánovaná sušárna nebude zpracovávat pouze interní kaly z jedné konkrétní čistírny, ale bude schopná přijímat i 

kaly externí z menších spádových čistíren. To je ostatně i v zájmu větších provozovatelských společností, jejichž 

cílem je vyřešit produkci kalů z celé provozované oblasti a nikoliv pouze z velkých ČOV. Ani investiční nároky 

na kapacitnější sušárnu nerostou lineárně a realizace správně navržené sušárny pro větší oblast tak může být 

reálně levnějším řešením. 

 

Sušení kalů s nízkou sušinou  

Koncept regionálního řešení s sebou však přináší vyšší technické nároky na samotnou sušící linku. Kaly 

z menších čistíren, které neprošly anaerobní stabilizací, obsahují obvykle vyšší podíl organických látek a jsou 

obvykle odvodňovány sítopásovými lisy, kalolisy nebo v mobilních odstředivkách, mají často významně nižší 

sušinu než kaly z velkých a středních ČOV, často pod 20 %, výjimkou nejsou ani sušiny 16 - 18 %. A sušení 

takových kalů v pásových nízkoteplotních sušárnách může být problematické. 

V různých projektech pásových sušáren je tato problematika řešena různým způsobem: 

Omezující podmínka pro realizaci  

Projektant omezí sušinu vstupního materiálu na 20 %. Nejde tedy o technické řešení problematiky nižší sušiny 

na vstupu, ale o obejití tohoto problému.  To v některých oblastech vylučuje zpracování kalů ze všech ČOV 

v oblasti nebo znamená další významné investice na malých ČOV.  

Backmixing  

Problémy s příliš nízkým obsahem sušiny kalu na vstupu, kdy hrozí stékání sušeného materiálu po pásu sušárny, 

se řeší přimícháváním určitého podílu (2 až 5 násobek) již usušeného kalu ke vstupnímu materiálu. Zásadním 

problémem tohoto řešení je především bezpečnost. Zpětné přimíchávání kalu může způsobovat tvorbu prachu 

uvnitř sušárny i v konečném produktu. Celá sušárna se zpětným přimícháváním sušeného kalu tak musí být 

provozována v režimu ATEX, existuje zde riziko samovznícení. Dalším problémem může být kvalita usušeného 

kalu. Zpětné přimíchávání vede k tvorbě hrudek, které nemají stejný obsah sušiny v celém průřezu, a výstupní 
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produkt nemusí být zcela homogenní. Tento jev bývá označován jako tzv. „onion effect“ – cibulový efekt, 

usušený kal má několik vrstev, podobně jako cibule, jejichž sušina se může lišit [1]. 

Dvoufázový proces sušení 

Některé pásové sušárny si s nižší vstupní sušinou umí poradit, aniž by použily zpětné přimíchávání usušených 

kalů. Příkladem takové sušárny je například sušárna BioCo (Kruger) nebo sušárna Evaporis LE (Suez).  

Evaporis LE rozděluje proces sušení na dvě fáze a kombinuje nepřímé sušení s přímým. První fáze sušení 

probíhá v tenké vrstvě, kal předsušený na cca 45 % je následně distribuován na pás sušárny, kde probíhá druhá 

fáze sušení. Sušárna není v režimu ATEX a dosahuje velmi nízkých specifických spotřeb tepla.  

BioCoTM kombinuje středně vysoké teploty v první rychlé fázi sušení, druhá fáze sušení probíhá 

v nízkoteplotním režimu. Tak překonává problémy s vytlačováním příliš řídké suspenze na pás, zabraňuje jejímu 

stékání a zajišťuje rovnoměrnou distribuci materiálu na pás sušárny. Sušárna provozována v tomto režimu není 

v režimu ATEX a pracuje při srovnatelných specifických spotřebách tepla a elektrické energie v porovnání 

s čistě nízkoteplotními sušárnami. 

V sušárně BioCoTM je sušení rozděleno do dvou sušících zón: na první rychlou sušící zónu a koncovou sušící 

zónu. Sušící linka je vybavena dvěma sušícími pásy umístěnými nad sebou. Horní pás prochází oběma sušícími 

zónami.  Spodní pás prochází pouze koncovou sušící zónou.  

Teplota sušicího vzduchu uvnitř sušárny se snižuje v průběhu sušení, takže teplota sušicího vzduchu klesá se 

zvyšující se sušinou kalu. V první fázi sušení se pracuje s teplotou 160 °C, na konci sušící zóny se pohybuje 

teplota vzduchu pouze kolem 100 až 87 °C. 

Princip fungování sušárny BIOCO. 

 
 

Obr. 1 Schéma sušárny BIOCO 
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Obr. č. 2 – Sušárna BIOCO ČOV Štětín Pomořany – distribuce kalu na pás (první zóna sušení) 

 

 

Referencí sušárny BIOCO v Evropě najdeme celou řadu. Na obrázku č. 1 je příklad z ČOV Štětín Pomořany 

v Polsku. Sušárna BIOCO zde byla realizována již v roce 2009. Po deseti letech zkušeností provozovatel 

konstatoval, že pokud v provozu docházelo k technickým potížím, nesouvisely tyto potíže s provozem samotné 

sušárny, ale s provozem periférií sušárny. Také je třeba konstatovat, že periférie sušárny tvoří velmi významnou 

nákladovou položku.  

Proto považujeme za důležité upozornit alespoň na některá úskalí spojená se sušením kalů, která by měla být 

vyřešena již v přípravné projektové fázi. Vzhledem k tomu, že zkušenost projektantů s tímto typem zařízení není 

v ČR dosud velká, je zejména na zadavateli, aby si některé klíčové prvky spojené se sušící linkou ohlídal 

v projekční fázi nebo nejpozději v tenderové specifikaci.  

Čerpání odvodněného kalu a distribuce kalu na pás sušárny 

Čerpání a distribuce kalu na sušárnu je jedním z klíčových prvků celé sušárny.  Obvykle se pro čerpání kalu na 

sušárnu projektují tlaková vřetenová čerpadla typu Seepex, případně pístová čerpadla typu Putzmeister apod.  

Odvodněný kal je vysoce abrazivní materiál a proto může velmi rychle snižovat výkon instalovaných čerpadel, 

doporučujeme tedy pohlídat si dostatečný výkon těchto čerpadel. Zároveň by měla být v projektu možnost 

vyprázdnění zásobníku kalu mimo sušárnu, tedy zachovat i stávající možnost odvozu pouze odvodněného kalu 

v případě nutné odstávky některého ze zařízení sušárny.  

Problematické může být i čerpání kalu, který je starší než 3 dny. Problémy byly zaznamenány i při čerpání kalu 

se sušinou převyšující 23 %. Takové omezení vstupního čerpání má pak vliv na celkovou ekonomiku sušení 

(cílené odvodnění na nižší sušinu než je možné dosáhnout), a proto jednoznačně doporučujeme osazení 

kvalitními a dostatečně kapacitními čerpadly. 
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Obr. 3  - Čerpání odvodněného kalu na sušárnu ČOV Štětín 

 

přítomnost sulfidů a jejich následná oxidace může vést k samovolnému zahřívání kalu. Se vzrůstající teplotou se 

pak přidávají další chemické reakce jako samo katalytický rozklad organických látek. Různé druhy kalu mají 

tedy jiné riziko pro případné samovznícení při skladování [2]. Vyšší teplota sušeného kalu tyto exotermní reakce 

urychluje.  

Pro minimalizaci rizik spojených se skladováním sušeného kalu je nutné: 

• Usušené granule chladit na minimálně 40 - 45 °C 

• Nevolit příliš velké skladovací zásobníky (definovat maximální skladovací výšku) 

• V případě sila - atmosféra sila se sníženou koncentrací kyslíku 

• Silo pracuje v mírném přetlaku, aby se zamezilo nežádoucímu průniku vzduchu do sila 

• Monitoring teploty v různých výškových pásmech sila, při nárůstu se spouští inertizace, např. dusíkem 

• Zajistit pouze krátkodobé skladování 

Z výše uvedeného vyplývá, že součástí technologie by mělo být rovněž chlazení usušeného kalu, v praxi se 

obvykle řeší integrovaným chlazením ve vynášecím dopravníku usušeného kalu, a to buď chlazení vodou, nebo 

vzduchem.  

 

Z pohledu skladování a následné přepravy usušených kalů je také velmi podstatná hustota usušeného kalu, resp. 

jeho sypná hmotnost, protože má přímý vliv na cenu dopravy. Obecně lze říci, že kaly sušené v pásových 

sušárnách, mají relativně nízkou sypnou hmotnost 350 – 400 kg/t ve srovnání s jinými typy sušáren. Výstupní 

produkt má poměrně vysokou prašnost a pro dopravu je vhodné volit uzavřené kontejnery. Při návrhu sušárny je 

tedy nutné počítat s tím, že z pohledu redukce hmotnosti dojde k úspoře 75 – 80 %, avšak redukce objemu je 

pouze o cca 30 %.  

Využití vzduchu pro sušící proces 

Na trhu dnes najdeme dva typy nízkoteplotních/středněteplotních pásových sušáren s odlišným využitím sušícího 

vzduchu. První typ pracuje s aktivním přisáváním vzduchu z venkovního prostředí (Andritz, Huber) a druhý typ 

pracuje pouze s pasivním přisáváním vzduchu netěsnostmi ve stěnách sušárny, která pracuje v mírném podtlaku 

s uzavřeným okruhem vzduchu.  V případě potřeby přisává menší objemy vzduchu z místnosti sušárny (STC, 

BioCo).  

Rozdíly ve spotřebovaném vzduchu jsou zhruba desetinásobné. V systému s aktivním přisáváním vzduchu je pro 

sušárnu nominální kapacity 8 000 t odvodněného kalu třeba cca 10 – 12 000 m3/h, pro sušárnu bez aktivního 

přisávání pak cca 750 – 1200 m3/h. Nároky na spotřebu vzduchu se projeví v investičních i provozních 
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nákladech v dalších nutných perifériích sušárny při úpravě a čištění odpadního vzduchu (velikost zařízení, 

chemická vypírka a biofiltr i spotřeba chemikálií). 

Systémy pracující s přisáváním vzduchu z venkovního prostředí pak musí počítat s rozdílnou specifickou 

spotřebou tepla sušárny v průběhu kalendářního roku v závislosti na klimatických podmínkách a zejména 

venkovní teplotě.  

Specifická spotřeba tepla/specifická spotřeba elektrické energie 

Specifická spotřeba tepla sušárny je jedním ze základních parametrů sušárny, protože spotřeba tepla je celkově 

nejvyšší položkou v provozních nákladech sušárny. Garantované specifické spotřeby tepla nízkoteplotních 

pásových sušáren od různých dodavatelů se pohybují v rozmezí 0,84 – 0,92 kWh/kg odpařené vody. 

Doporučujeme tento parametr nepřeceňovat a při jeho hodnocení provést kontrolu, zda jde o teplo vyjádřené 

jako teplo v palivu nebo jako teplo v topné kapalině (různí dodavatelé vyjadřují jinak).  Rozdíl ve specifické 

spotřebě tepla v uvedeném rozsahu pro sušárnu o velikosti 9 000 t vlhkého kalu na vstupu představuje relativně 

nízký rozdíl v ročních nákladech, a to cca 170 000 Kč.  

Specifická spotřeba elektrické energie je dodavateli uváděna v rozmezí 0,045 – 0,11 kWh/kg odpařené vody.  

Rozdíly ve specifické spotřebě elektrické energie se liší významně více než spotřeby tepla a při stávajících 

cenách elektrické energie může být roční rozdíl v nákladech za EE velmi podstatný, a to cca 800 000 – 

1 000 000 Kč pro sušárnu velikosti 9 000 t. I v tomto případě doporučujeme ověřit, zda je do specifické spotřeby 

energie započítána sušárna včetně nezbytných periférií.  

Konečné využití sušeného kalu  

Usušený kal je při obsahu sušiny nad 90 % považován za plně hygienizovaný produkt.  Lze jej využít jak 

energeticky, tak materiálově. Pokud kal splňuje další parametry (např. obsah těžkých kovů) lze jej využít 

materiálově v zemědělství. Z pohledu agronomického bylo prokázáno, že tepelné kondicionování významně 

zvyšuje mineralizaci organického dusíku. Produkce dusičnanů v půdě hnojené sušenými kaly byla podobná nebo 

vyšší než při použití odvodněných kalů [3]. 

Parametry výběru sušárny 

Záleží vždy na konkrétní lokalitě, ale doporučujeme zvážit kromě ceny minimálně tyto podmínky a kritéria pro 

výběr konečného dodavatele sušárny.  

• Připravenost sušárny pro příjem odvodněných čistírenských kalů z pobočných ČOV se sušinou 

od 18 % a zároveň schopnost sušárny zpracovat kaly s rozdílnou sušinou, je-li to pro danou 

lokalitu třeba. Výhodou mohou být dva nezávislé systémy distribuce na sušárnu – pro interní a 

externí kal, což umožní oddělení i výstupního produktu, který může mít rozdílnou kvalitu 

podle typu zpracovávaného kalu. 

• Upřednostňováno je řešení bez zpětného přimíchávání kalu (bezpečnost, struktura výstupních 

granulí).  

• Sušárna musí být chráněna před vzplanutím a výbuchem. Nesmí být klasifikována jako ATEX 

zóna.  

• Specifická spotřeba elektrické energie a maximální spotřeba elektrické energie pro samotnou 

sušárnu a pro sušárnu včetně všech periférií vyjádřená jako kWhel/t odpařené vody.   

• Specifická spotřeba tepelné energie vyjádřená jako příkon v palivu k množství odpařené vody 

v kWh/kg odpařené vody.  

• Množství a kvalita odpadního vzduchu 

• Spotřeba vody  

• Spotřeba chemikálií pro čištění vzdušniny 

• Množství a kvalita odpadních vod 

• Časové nároky na obsluhu 

• Reference 
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Závěr 

Výběr vhodné sušárny vždy závisí na konkrétní lokalitě. V příspěvku jsme shrnuli některé aspekty, na které je 

vhodné se při projektování a výběru sušárny zaměřit, protože jejich správný návrh může pozitivně nebo 

negativně ovlivnit jak investiční, tak provozní náklady a zejména funkčnost celého systému.  

Doporučujeme rovněž navštívit reálné provozy sušáren, protože jejich provoz přináší určitá úskalí, se kterými se 

budeme dříve či později muset vyrovnávat. Tato úskalí souvisí častěji s perifériemi sušárny než samotným 

sušícím procesem, který je v zahraničí technicky již roky prověřenou technologií.   
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Úvod 

 

Základním podnětem pro termické zpracování kalů byly legislativní změny v oblasti nakládání s kaly (Vyhl. 

437/2016), ale především celkový vývoj názorů na vývoj kvality čistírenských kalů v EU a návazně i u nás. Je 

logické, že změněné podmínky pro využívání kalů budou mít technologické dopady na skladbu procesů 

kalového hospodářství. V roce 2019 proběhla revize směrnice o čištění odpadních vod, 91/271/EEC, který byla 

uvolněna po projednání na konci roku 2019 [1]. Vyplynulo z ní hlavní téma pro blízkou budoucnost – musíme se 

vážně zabývat prudce rostoucím koncentracím mikropolutantů ve vodě a v kalech. Zvláště závažná je rostoucí 

spotřeba léků a následně jejich koncentrace v kalech. Zejména farmaceutická rezidua mohou být škodlivá pro 

vodní a suchozemské ekosystémy. V současné době je v humánní léčivých přípravcích (lécích) k dispozici asi 

2300 aktivních farmaceutických složek (AFI). Přibližně polovina z nich je z hlediska životního prostředí 

relevantní a může mít nepříznivé účinky na druhy životního prostředí. Spotřeba léků za posledních 10 let 

vzrostla o cca 20 %, v oblasti antibiotik dokonce o 40 %. Lidské léky jsou navrženy tak, aby AFI byly stabilní, a 

proto jsou z významné části vylučovány pacientem v aktivní formě. Mnohé z těchto léčiv nejsou snadno 

biologicky rozložitelné, a proto jsou nedostatečně eliminovány v městských čistírnách odpadních vod. Některé z 

těchto sloučenin, například antibiotika, se také akumulují v čistírenských kalech. Prostřednictvím použití 

čistírenského kalu jako hnojiva a jeho aplikace na zemědělské půdě se mohou AFI rozložit a jejich metabolity 

mohou v půdě dlouhodobě přetrvávat a ovlivňovat tak mikroorganismy a funkce půdy. AFI mohou být také 

přijímány plodinami a vstupují do potravinového řetězce. Kromě toho může aplikace kalového odpadu 

kontaminovaného antibiotiky do půdy vést k šíření rezistentních bakterií. 

Výsledky studie německé firmy Civity [2] ohledně spotřeby léků a jejich vlivu na zatížení odpadních vod a kalů 

ukazují, že starší osoby mají významně vyšší spotřebu léků na osobu. Demografický vývoj jednoznačně směřuje 

k vyššímu podílu starších osob, a proto následně prudce poroste spotřeba léků (do roku 2045 až o 70 %!!), a to i 

přes osvětu proti jejich nadužívání. I s ohledem na tuto skutečnost je pokračování zemědělské aplikace 

čistírenských kalů výhledově nereálné. Základem řešení je likvidace organických mikropolutantů termickým 

zpracováním. Nejnovější studie potvrzují [3], že termochemickými procesy (pyrolýza, zplyňování, spalování) 

s provozní teplotou nad 300 °C je dosaženo úplné destrukce zbytků léčiv v čistírenských kalech. Sušina 

odvodněných kalů je poměrně energeticky bohatá a pokud je snížen obsah vody v kalu, otevírá se cesta pro 

využití jeho energetického obsahu k likvidaci organických polutantům obsažených v kalech.  

Na rozdíl od Nizozemí, Německa a dalších zemí západní Evropy, kde může rozhodující množství producentů 

čistírenského kalu využít možnost jeho spalování (v roce 2018 spalováno již více jak 70 % čistírenských kalů). V 

Německu v současné době sice dochází z důvodu zavírání uhelných elektráren k poměrně razantnímu zdražení 

k cca 120 až 170 EUR za tunu, ale s ohledem na novou legislativu, dochází k masivní výstavbě nových 

monospaloven čistírenských kalů.  V České republice je tato možnost velice omezena, nicméně termická 

likvidace kalů je v ČR poměrně novou a nastupující metodou, která dlouhodobě nebyla vůbec využívána. V roce 

2018 došlo k nárůstu spalování a 10 % veškerých kalů již bylo likvidováno spalováním. Vzhledem k vývoji 

legislativy a názorů na čistírenské kaly lze předpokládat trvalý nárůst tohoto způsobu likvidace. Pro splnění 

podmínek hygienizace čistírenských kalů v České republice tedy zůstává reálná možnost sušení odvodněných 

kalů, sušení kalů a pyrolýza nebo spalování, případně monospalování a pro větší objemy kalu pak zpracování 

pomocí zplyňování apod.  
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V souvislosti s popsanými změnami v legislativě byla na začátku roku 2016 zadána VaK Trutnov studie 

kalového a plynového hospodářství, 

Základní okruhy předmětu studie byly: 

▪ Zpracování tepelné bilance vyhnívací nádrže 

▪ Návrh opatření ke snížení tepelných ztrát, optimalizace provozu 

▪ Zhodnocení stavu plynového hospodářství ve vztahu k výrobě elektrické energie 

▪ Návrh opatření k zajištění legislativních podmínek z pohledu nakládání s kaly 

 

V souladu se závěry studie bylo realizováno zateplení vyhnívací nádrže a výstavba nového plynojemu. Dále bylo 

navrženo vybudování nové technologické linky na hygienizaci kalu, tzn. nízkoteplotní sušárna a pyrolyzér. 

Výstupem celého procesu je karbonizovaný kal s vlastnostmi hnojiva nebo pomocné půdní látky s vysokým 

obsahem fosforu.     

Navrhované technické řešení vybráno jako ekonomicky nejvýhodnější z důvodů: 

• Kompaktní řešení – možnost umístění ve stávající budově – energie, voda i odvod kondenzátu na místě 

• Maximální využití energie kalu, pyrolyzér pokryje až cca 40 % potřebné tepelné energie pro sušení 

• Maximální redukce množství kalu (na cca 15 % objemu v případě karbonizovaného kalu)  

• Totální likvidace organických mikropolutantů v čistírenském kalu 

• Možnost dotace z fondů EU 

• Možnost likvidace kalu z okolních čistíren za úplatu 

• Možnost volby nejvýhodnější likvidace kalu podle momentální situace na trhu s variantním uplatněním 

karbonizovaného kalu do kompostáren, jako hnojivo nebo pomocná půdní látka, nebo palivo pro 

spalování karbonizovaného kalu jako biomasy, případně spalování usušeného kalu jako biomasy. 

 

Projekční příprava, inženýrská činnost 

Na základě přijaté studie a s ohledem na podmínky pro přijetí do dotačního programu bylo přikročeno 

k vypracování dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení. Vzhledem k tomu, že nová technologie 

mohla být umístěna do stávající budovy odvodnění kalu včetně nepoužívané venkovní plochy pro skladování 

odvodněného kalu, bylo možné projednat rovnou stavební povolení bez územního řízení. Vzhledem k novosti 

celé technologie bylo stavební řízení složitější a vyžadovalo větší součinnost s Krajským úřadem, a to jak 

z pohledu technického řešení, tak hlavně v oblasti emisních podmínek.  

Bylo zpracováno oznámení záměru EIA, výsledkem projednávání bylo platné stanovisko, že není nutné provádět 

zjišťovací řízení. Po dohodě s KÚ bylo zažádáno na MŽP o určení zařazení pyrolyzéru jako stacionárního zdroje 

dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. MŽP vydalo zamítavé stanovisko k zařazení zdroje 

s odůvodněním, že se nejedná o zcela novou technologii. KÚ zařadil na základě zpracovaného posudku ovzduší 

pyrolyzér PYREG 500 podle přílohy č.2 zákona 201/2012 Sb. jako vyjmenovaný zdroj 2.1 Tepelné zpracování 

odpadů ve spalovnách, což odpovídá i stanovisku MŽP-odboru odpadů. V souladu se zákonem bude muset být 

prováděno kontinuální měření TZL, NOx, TOC a CO. Měření HCl, HF a SO2 bude dle zákona 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší přílohy 4 zákona, části B, bodě 4 a 5 prováděno jednorázově. Na zdroji bude tedy kromě 

kontinuálního měření podle přílohy č. 4 zákona 201/2012 Sb., bod 1.6 prováděno jednorázové měření emisí rtuti, 

sumy kadmia a thalia a sumy PCDD/F. Stavební povolení bylo vydáno v únoru 2018. 

 Dotace 

O dotaci bylo zažádáno v 69. výzvě pro prioritní osu 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika pro 

specifický cíl 3.2.3 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury 
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(možné taky 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů). Projekt kalové koncovky 

má platné stavební povolení vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje jako podmínku pro přijetí 

žádosti. 

Z uvedených příkladů podporovaných projektů a aktivit je ve vztahu k návrhu relevantní příklad: 

• Výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. 

znovuzískání fosforu) 

• Max. podpora je uváděna 85 %, nicméně tzv. veřejná podpora (převzatá směrnice EU) výslednou dotaci 

snižuje až na 25 %.  

• Společnosti VaK Trutnov byla přiznána dotace ve výši 25 % s ohledem na směrnici o veřejné podpoře a 

velikosti podniku 

Popis technologie  

Maximální roční produkce čistírny činí 3000 tun odvodněného kalu 25 % sušiny za stávajících podmínek. Počítá 

se s možností likvidace zahuštěného kalu z dalších menších okolních čistíren.   

Sušárna kalu 

Zahuštěný kal z vyhnívacích nádrží bude odvodňován na nově instalované odstředivce na sušinu cca 25 %. Nová 

horizontální nízkoteplotní pásová sušárna v kontejnerovém provedení s maximálním výkonem 4500 tun 

odvodněného kalu 25 % sušiny bude sloužit k vysušení odvodněného kalu. Sušárna bude umístěna ve stávajícím 

objektu budovy odvodnění kalu ve II.NP přibližně v ose stávajících kalolisů. Samotná sušárna bude umístěna na 

dvou podélných pasech o výšce 80 cm, pod nimi bude patřičně zesílen strop II.NP.  Odvodněný čistírenský kal 

bude dopravníkem dopravován přímo do násypky sušárny, ve které je integrován drtič kalu. Ve vstupním 

zařízení sušárny je odvodněný kal rozprostřen na perforovaný prodyšný pás, který se pomalu pohybuje v proudu 

horkého vzduchu. Sušící vzduch proudí kolem odvodněného kalu, voda se vypařuje ze sušeného kalu a sušící 

vzduch přebírá odpařenou vodu a transportuje ji mimo sušárnu. Usušený kal bude z výstupu sušárny dopravován 

buď standardně přímo do násypky pyrolyzéru nebo v případě potřeby do dvou kontejnerů (obsah cca 10 t).  

Kondenzát z výměníku i mokré pračky bude připojen na stávající potrubí fugátu od ostředivky (kalolisu) DN 200 

a dále do retenční nádrže fugátu, odkud je přečerpáván do regenerace AN. 

V prostoru za sušárnou bude umístěna i související technologie pro odtahovaný vzduch. Rekuperační výměník 

vzduch/vzduch využívá teplotu odplynu cca 60 °C pro předehřívání vzduchu nasávaného z místnosti 

přivedeného zpátky do sušárny. Za výměníkem je umístěna mokrá pračka vzduchu s kyselým praním, která 

odstraňuje ze vzduchu hlavně amoniak. V pračce je vzduch čištěn promýváním, následně odloučením kapek a 

odvedením kondenzátu do potrubí fugátu. Následně je vzduch odveden do komínu. 

Sušárna bude vytápěna odpadním teplem z kogenerace nebo kotle na bioplyn, topným médiem bude horká voda 

s teplotním spádem 90/70 °C. Druhým zdrojem teplé vody bude odpadní teplo z výměníku pyrolyzéru, které 

bude přivedeno potrubím přímo na vstup horké vody do sušárny. Celý systém je připojen k náhradnímu zdroji 

(horká voda nakupovaná z přivaděče, připojená na anuloid v kotelně), který bude využit především při najíždění 

sušárny, dále pak jako doplňkový zdroj celkové tepelné bilance při nedostatku tepelné energie z kogenerace a 

pyrolyzéru nebo při jejich výpadku v zimním období. 

Pyrolyzér        

Pyrolýza je forma termického procesu, při které dochází ohřevem ke zplynění materiálu. Dochází zde ke štěpení 

větších organických molekul na menší. Na rozdíl od klasického spalování materiálu se tento proces odehrává 

výhradně za pomocí externě dodávaného tepla a za nepřítomnosti kyslíku (λ = 0). Pyrolýzní procesy dělíme na   

-  nízkoteplotní (<500 °C) 
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-  středněteplotní (500-800 °C), 

-  vysokoteplotní (> 800 °C) 

Technologie PYREG patří do kategorie středněteplotní. Pyrolýzní reaktor funguje na provozní teplotě 600-

650°C. Při této teplotě dochází k dokonalému štěpení organických molekul a vzniká tzv. pyrolýzní plyn. 

 

 
Obr. 1 Pyrolýzní jednotka PYREG P500 

 

Vstupním materiálem do pyrolýzní jednotky PYREG 500 (výkon hořáku 500 kW) je vysušený čistírenský kal 

(jednotka může také zpracovávat biomasu). Požadované parametry vysušeného kalu jsou: 

• Sušina min. 70% 

• Energetická hodnota kalu: min. 10 MJ/kg 

• Max. velikost zrna: 30 mm 

Pyrolýzní jednotka funguje, poté co přešla do provozního režimu, tzv. autotermně, tj. vznikající pyrolýzní plyn je 

spalován ve speciální spalovací komoře – FLOX® spalovací komora, a vznikající teplo je využito pro ohřev a 

zplynění kalu 

 

 

 
Obr. 2 Technologické schéma technologie PYREG P500 
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 Vysušený kal vstupuje do pyrolýzní jednotky prostřednictvím lopatkového hermetického podavače, 

který zároveň zamezuje vstupu vzduchu do pyrolýzního reaktoru. Reaktor tvoří vnitřní a vnější část: 

• ve vnitřní části je pomocí šnekového dopravníku posouván a zplyňován kal.  

• ve vnějším plášti proudí spaliny o teplotě 800-900 °C, které zajišťují kritickou teplotu zplynění kalu 

(600-650 °C) ve vnitřním prostoru reaktoru. 

 

Pyrolýzní plyn, který se uvolňuje z čistírenského kalu je zároveň palivem ve spalovací FLOX® komoře. Tímto 

unikátním uspořádáním je docíleno, že pyrolýzní reaktor typu PYREG nepotřebuje ke své funkci další 

dodatečnou energii – vyjma elektrické energie pro pohony zařízení (max. 12 kW). Je tak zabráněno vzniku bio-

oleje jako u klasických pyrolyzérů. Na výstupu z pyrolýzního reaktoru je čistírenský kal dokonale zkarbonizován 

a neobsahuje prakticky žádné organické složky. Sušinu materiálu lze nastavovat intenzitou skrápění na výstupu, 

obvyklý rozsah je 86–93 %. Výsledný produkt (karbonizát, biocharu) je z technologie PYREG vynášen opět 

pomocí lopatkového hermetického podavače, který zamezuje vstupu vzduchu do reaktoru. Z důvodu bezpečnosti 

je karbonizovaný kal zvlhčován, aby nedošlo k samovolnému vznícení – teplota produktu zde dosahuje ještě cca 

150 °C, ve vynášecím dopravníku cca 40 °C. Patentovaná komora FLOX® spaluje pyrolýzní plyn při konstantní 

teplotě 1200 °C. Při této teplotě dochází k dokonalému spalování veškerých pevných a kapalných částí a 

z procesu proto neodchází žádný další produkt mimo karbonizovaného kalu (např. pyrolýzní olej). Dále při této 

teplotě spalování nedochází k uvolňování oxidů dusíku, a tudíž není nutné pro tuto složku budovat nákladné 

filtrační zařízení. Ostatní složky spalin jsou čištěny pomocí mokré alkalické pračky (scrubber) a filtru s aktivním 

uhlím. Výstupní vyčištěné spaliny nepřekračují v případně běžného složení komunálních čistírenských kalů 

limity stanovené Vyhl. 415/2012 Sb. Mimo primární funkci přeměny čistírenského kalu na produkt má pyrolýzní 

jednotka ještě jednu podstatnou funkci – je zdrojem tepelné energie (cca 150 kWtep při plném výkonu), která 

zásadním způsobem vylepšuje energetickou bilanci úpravy kalu. Hlavní využití tohoto tepla je v předřazené 

nízkoteplotní sušárně kalů, kde je možné zajistit až 40% potřebné tepelné energie. Pyrolyzér je schopen 

zpracovat při předpokládaném ročním provozu 7500 hod max. 1250 tun vysušeného kalu na cca 80 % sušiny za 

rok, roční produkce karbonizovaného kalu je max. 560 tun. Tepelná a hmotová bilance pyrolyzéru pro kapacitu 

3000 t/rok odvodněného kalu je na Obr. 3.  

 

 

Obr. 3 Tepelná a hmotová bilance pyrolyzéru PYREG KSF500 – příklad provozního stavu 

 

Realizace 

V současné době probíhá vlastní realizace projektu, byla zpracována dokumentace pro provádění stavby včetně 

3D modelu. Jsou dokončovány stavební práce, v závěru minulého roku byla dodána a nainstalována 

nízkoteplotní sušárna NT-16 fy Eliquo-Stulz včetně rekuperátoru, pračky vzduchu a odtahového ventilátoru a 

pyrolyzér KSF500 fy Pyreg, který se skládá ze dvou kontejnerů, hlavního a technického (čištění spalin) 
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umístěných na sobě. V letošním roce bude dokončena strojní a elektro montáž včetně zařízení vytápění a 

vzduchotechniky. Následně proběhnou individuální zkoušky a zařízení bude implementováno do systému řízení 

celé čistírny. Uvedení celé kalové koncovky do zkušebního provozu se předpokládá v červnu 2020. 

 
Obr. 4 – Celkový pohled na pyrolyzér PYREG KSF500 ze strany čištění spalin 

 

 
Obr. 5 – Celkový pohled na pyrolyzér PYREG KSF500  
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Obr. 6 – Sušárna Eliquo Stulz NT-16 

 
Obr. 6 – Kontejnorovna  

 

Rekapitulace – časové milníky     

• Rozhodnutí VaK Trutnov o vybudování nové nízkoteplotní sušárny a pyrolyzéru, zadání dokumentace 

pro územní rozhodnutí v r. 2017 

• Dokumentace pro územní řízení byla dopracovaná na dokumentaci pro stavební povolení v 9/2017 

• Stavební povolení vydané v 2/2018 

• Žádost o přidělení dotace z SFŽP, osa 3, specifický cíl 3.2.3 Výstavba a modernizace zařízení na 

energetické využití odpadů v 2/2018 

• Oficiální rozhodnutí o přidělení dotace v 11/2018 

• Zpracování soutěžní dokumentace pro soutěž „na řešení“ (Yellow Book FIDIC) 9/2018 

• Kontrola soutěžní dokumentace ex ante na SFŽP 12/2018 

• Veřejná soutěž na dodávku 1/2019 

• Výběr zhotovitele 3/2019 
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• Zahájení stavby 7/2019 

• Předpokládaný konec stavby 5/2020 

• Uvedení do zkušebního provozu 6/2020 

• Kolaudace 6/2021 

 

Záver 

  

Stále více jsou evidentní snahy odstranit zdravotní a ekologická rizika v rámci filosofie oběhové ekonomiky. 

Procesy označované jako Sludge-to-Energy zajistí odstranění závadných látek z kalů nebo materiálovou 

transformací kalů. Zároveň zlikvidují kontaminaci kalu organickými látkami, a tak zajistí vysokou bezpečnost 

pro životní prostředí a pro lidské zdraví. Tyto procesy jsou výsledkem hledání nových životaschopných 

alternativ využití čistírenských kalů, od přímých aplikací na zemědělskou půdu k získávání nutrientů a využití 

energetického potenciálu čistírenských kalů v kombinaci s likvidací polutantů v kalech. Tomu se bude 

přizpůsobovat legislativa, která bude motivovat producenty čistírenského kalu najít v relativně krátké době 

takové řešení nakládání s čistírenskými kaly, které bude splňovat legislativní požadavky, bude ekonomicky 

únosné a perspektivní a udržitelné z pohledu budoucnosti. Navrhované řešení pro ČOV Trutnov Bohuslavice 

splňuje všechna tato kritéria. Provoz nové linky kalové koncovky přinese dodatečné náklady za elektrickou 

energii sušárny a pyrolyzéru a chemikálie, na druhou stranu přinese i úspory a výnosy: 

▪ Významné snížení nákladů za likvidaci kalu externím odběratelem, zvlášť s ohledem na reálné 

podstatné zvýšení cen likvidace v blízkém výhledu, snížení dopravních nákladů 

▪ Maximální využití tepelné energie z kogenerace po celý rok a maximální využití energie organické 

sušiny kalu  

▪ Možnost příjmů za ekologickou likvidaci kalu z okolních čistíren 

▪ Uplatnění karbonizovaného kalu, případně usušeného kalu podle situace na trhu 

Navrhované řešení splňuje veškeré současné i známé budoucí požadavky legislativy, zajišťuje nezávislost 

likvidace kalů z čistírny na vnějších okolnostech a v neposlední řadě umožňuje udržení ceny vodného a 

stočného pod kontrolou.   
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MODERNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ KALŮ S VYUŽITÍM TEPLA 
  

 

Oto Zwettler 
 

 

ARKO TECHNOLOGY a. s., Vídeňská 108, 619 00 Brno, Česká republika 

 

 

Úvod 

 

Na českých čistírnách odpadních vod (ČOV) se používá tepelná energie jako procesní medium především 

k ohřevu vyhnívacích nádrží, provozovaných v mezofilní nebo termofilním režimu. Na dvou ČOV v ČR je 

provozováno sušení odvodněného kalu, které je dalším potencionálním spotřebičem tepla. Jako zdroj tepla slouží 

obvykle odpadní teplo z chlazení kogeneračních jednotek nebo je teplo produkováno v kotlích na bioplyn nebo 

zemní plyn.  

Čistírenských kal je významným obnovitelných zdrojem energie a některých významných prvků, současně je 

významně znečištěnou látkou. Technologie, které mají přinést jeho vyšší využití jako energetického a 

materiálového zdroje, případně likvidaci organických polutantů, jsou vesměs spojené s termickými 

technologiemi.  

Např. základem likvidace organických mikropolutantů v čistírenských kalech je termické zpracování. Nejnovější 

studie [1] potvrzují, že termochemickými procesy (pyrolýza, zplyňování, spalování) s provozní teplotou nad 

300 °C zabezpečují úplnou destrukce zbytků léčiv v čistírenských kalech. Nasazení termických technologií je 

logicky spojeno s požadavkem na zvýšení produkce energie z vyprodukovaných čistírenských kalů 

zpracovávaných anaerobní stabilizací na kalový plyn, resp. vyvolávají tlak na zajištění snížení spotřeby tepla ve 

vyhnívacích nádržích a využití úspor tepla pro další procesy.  

 

Produkce kalového plynu prostřednictvím mezofilní anaerobní stabilizace čistírenských kalů je standardní, 

vyspělou a v ČR široce používanou technologií. Výkon anaerobní stabilizace a související produkce bioplynu lze 

zvýšit úpravou kalu před zpracováním kalu pomocí různých procesů, jako jsou např. různé formy hydrolýzy. 

Zvýšenou produkcí vyrobený bioplyn lze využít v kogeneračních jednotkách k výrobě tepla a elektřiny, nebo 

může být využít k produkci tepla pro termické procesy jako je nízkoteplotní sušení nebo solární sušeni kalu. 

Navíc produkovaný kalový plyn lze také po úpravě přivádět do distribuční plynové sítě nebo po vyčištění na 

biometan ho po stlačení využívat k pohonu vozidel. Je evidentní, že pokud má dojít k nasazení termických 

procesů na určité ČOV, je nezbytné se věnovat tepelné bilanci ČOV, důkladně ji prověřit a před nasazením 

termických procesů optimalizovat současná zařízení, jako jsou výměníky, topné okruhy, provoz kogeneračních 

jednotek apod.      

     

Důvody pro intenzivní využívání tepla pro zpracování čistírenských kalů lze shrnout takto [2]:  

 

• Snižování hmotnosti odvodněného kalu = odstranění vody 

• Hygienizace kalu 

• Zvýšení produkce kalového plynu (bioplynu) pomocí termické hydrolýzy 

• Likvidace organických polutantů pomocí termických procesů 

• Získávání energie (tepelné, elektrické) 

• Získávání fosforu.  

 

   

 Vývoj technologií kalového hospodářství ČOV  

 

Rozvoj procesů kalového hospodářství, které jsou zaměřeny na získání energie a současně na materiálovou 

transformaci kalu, se v poslední době na středních a velkých ČOV ubírá převážně těmito směry [3]: 

 

• používání termické hydrolýzy (THP-Thermal Hydrolysis Process) v různých modifikacích, kdy je tento 

proces aplikován na kal před vyhnívacími nádržemi, případně mezi prvním a druhým stupněm 

vyhnívání, nebo pouze na přebytečný kal nebo na kal za vyhnívacími nádržemi, jako zdroj tepla pro 

THP je využíváno odpadní teplo produkované kogeneračním zpracováním bioplynu (teplo ze 
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spalinového výměníku, tzv. vysoké teplo). Hlavním cílem nasazení THP jsou: a) zlepšení 

odvodňovacích vlastností, b) snížení hmotnosti vyprodukovaných odvodněných kalů a c) zvýšení 

produkce bioplynu.   

•  nízkoteplotní sušení jako hygienizační stupeň k zajištění hygienizace kalu za současného 

snížení jeho hmotnosti a současně jako předstupeň před dalším energetickým nebo materiálovým 

využitím 

• solární sušení převážně ke snížení hmotnosti kalu před jeho dopravou k energetickému využití pro 

menší a střední kapacity, současně je možné využívat externí zdroj tepla např. odpadní teplo 

z kogeneračních jednotek k posílení sušící kapacity a stabilizaci provozu v zimních měsících  

•  monospalování kalu se získáváním převážně tepelné energie pro předcházející sušení kalu, 

využívání popele jako zdroje pro získávání fosforu, pouze pro větší ČOV nebo kalová centra 

•  termochemická transformace sušeného kalu se získáváním energie (pyrolýzní plyn, syngas), 

získané teplo je využito jak pro vlastní proces pyrolýzy, tak i pro sušení kalu. Redukuje se tak přímá 

spotřeba externího tepla pro termochemickou transformaci kalu. Vedlejším produktem je biochar s 

agrochemicky využitelným fosforem (využití např. jako hnojivá komponenta, přídavek do kompostů 

nebo dalších procesech využívající jeho vlastnosti).  

 

Na Obr. 1 je znázorněno blokové schéma kalového hospodářství s procesy zpracování kalu využívající tepelnou 

energii. Kogenerační jednotky se stávají základní technologií pro produkci tepla, mohou však být plně nahrazeny 

kotli na bioplyn, dalším zdrojem tepla mohou být procesy využívající energii sušiny vyhnilého kalu.       

 

 

 

Obr. 1. Schéma sestavy technologií kalového hospodářství naplňující koncepce Sludge-to-Energy nebo Sludge-

to-Phosphorus [3] 

V zahraničí jsou tyto technologie nasazovány především v provozech velkých ČOV, nicméně i na českých ČOV 

je připravováno jejich využití na celé řadě lokalit. Hlavní důvody českých investorů jsou obvykle kombinací 

požadavků na doplnění sestavy kalového hospodářství, a to hlediska zajištění spolehlivé hygienizace kalu 

(obvykle nízkoteplotní sušení kalu), snížení objemu vyhnívacích nádrží (termická hydrolýza), snížení množství a 

zvýšení sušiny odvodněného kalu (termická hydrolýza), redukce dopravních nákladů a hygienizace (solární 

sušení), komplexní zpracování kalu termochemickou transformací (nízkoteplotní sušení a pyrolýza), likvidace 

kalů s využitím jeho energetického potenciálu (nízkoteplotní sušení a monospalování) nebo likvidace kalů 

spoluspalováním na jiné lokalitě (nízkoteplotní sušení).  Provozovatelé přitom současně usilují o vyšší 

ekonomiku provozu a vyšší výkon současných systémů představovaných většinově mezofilní anaerobní 

stabilizací.  
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Termická hydrolýza a anaerobní stabilizace 

 

Použití THP v kterémkoliv uspořádání v kombinaci s anaerobní stabilizací kalu zlepšuje efektivnost využití 

energetického obsahu kalů ve srovnání s mezofilní nebo termofilní anaerobní stabilizací kalu, nicméně hlavním 

cílem je lepší odvodnění takto upravených kalů. Předodvodnění před THP je nezbytné z důvodu redukce 

ohřívaného množství kalu. Finálně pak použití THP zvyšuje produkci bioplynu a následně pak i produkci 

elektrické energie a tepla. K výrobě páry pro THP postačuje teplo ze spalinového výměníku kogenerace, které je 

tak velmi efektivně využito. Vyšším rozkladem organické biomasy kalu se pochopitelně snižuje množství sušiny 

zpracovávané navazujícími procesy. S vyšším rozkladem biomasy kalu je spojena produkce kalové vody s 

vyššími koncentrace CHSK a dusíku, kterou je vhodné zpracovat v některém procesu typu Sidestream 

technologií. Jedním z vhodných řešení je např. nitritace kalové vody a její následná denitritace spolu s 

denitrifikací v hlavní vodní lince. Nejvyšší efektivnosti získání energie z kalu kombinací THP a mezofilní 

anaerobní stabilizace [2,4] dosahuje proces označovaný jako PAD THP – termická hydrolýza odvodněného 

vyhnilého kalu (Post-Anaerobic Digestion Thermal Hydrolysis Process). 

 

Procesní požadavky termické hydrolýzy: 

• Vstupní koncentrace sušiny kalu do termické hydrolýzy by měla být 16 až 18 % sušiny 

• Organický podíl sušiny vstupujícího kalu by měl být nad 60 % [5] 

• Kapacita produkce kalu by měla být nad 100 000 EO (ekonomické důvody) 

• Termická hydrolýza je obvykle realizována jako dvoustupňový proces (Obr. 2)  

o Kal se zahřívá parou za vysokého tlaku 6-8 bar na teploty kolem 160-180 °C po cca 20-30 

minut 

o Vyvinutý vysoký tlak je pak prudce snížen. 

• Spotřeba páry je v oblasti 0,90 až 1,2 t páry / t sušiny kalu, spotřeba el. energie cca 20 až 30 kWh/t 

sušiny    

• Snížení organického podílu v sušině kalu anaerobní stabilizací se zvyšuje o cca 5 až 8 % bodů 

• Dochází ke zvýšení odvodnění kalu po THP v oblasti 8 až 14procentních bodů  

• Zvýšení produkce bioplynu o 10 až 25 % 

• V důsledku vyššího odvodnění i přes pokles organického podílu dochází ke zvýšení výhřevnosti 

odvodněného kalu po THP.   

 

 
Obr. 2. Schéma sestavy technologie termické hydrolýzy od firmy CAMBI 
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          Obr. 3. Blokové schéma termická hydrolýzy odvodněného vyhnilého kalu (Post-Anaerobic Digestion 

Thermal Hydrolysis Process, PAD-THP) od firmy CAMBI (označení SolidStream®) 

 

Nízkoteplotní sušení kalu 

 

Klíčovým procesem z pohledu využívání tepla zaujímá vzhledem k vysoké tepelné náročnosti sušení kalu. Na 

jedné straně odstranění vody z odvodněného kalu umožňuje přístup ke stále značnému energetickému obsahu 

kalu, na druhé straně je to energeticky nejnáročnější proces při transformaci kalu na palivo. Energetické bilance 

termické likvidace kalu prokazují, že čím více se odstraní vody z kalu před jeho např. spalováním, tím jsou 

energetické ztráty, ale i investice do monospalování nižší. Proto se v poslední době klade důraz na vysoké 

odvodnění kalu, sušení co nejmenšího množství odvodněného kalu – proto je klíčové používání THP 

v moderních sestavách kalového hospodářství, protože zabezpečuje obě tyto podmínky optimalizace provozu 

sušení a následných procesu termického zpracování kalů [6].  

      

Moderní nízkoteplotní sušárny dosahují specifického výkonu cca 0,85 až 0,9 kWh na 1 kg odpařené vody. To, že 

mohou využívat odpadní teplo ve formě teplé vody z kogeneračních jednotek a z pyrolýzních nebo spalovacích 

zařízení, dělá z nich logickou součást linek transformace čistírenského kalu. Pouze v případě spalování kalu 

odpadní teplo vyprodukované spalováním sušeného kalu pokrývá spotřebu nízkoteplotní sušárny, zatímco v 

ostatních případech je nutné část (závisí na úrovni odvodnění kalu) spotřeby sušárny pokrývat externím teplem.              

 

Procesní požadavky nízkoteplotního sušení kalů: 

• Pro sušení je vhodný odvodněný kal se sušinou nad 20 % hmot.  

• Sušení odvodněného kalu se sušinou pod 18 % je značně neekonomické a nízkoteplotní sušárny nejsou 

na málo odvodněné kaly konstruovány (nelze provést distribuci kalu na pás),  

• Určitým řešením je recirkulace sušeného kalu, který se míchán se vstupujícím málo odvodněným kalem 

– tzv. backmixing 

• Limitujícím faktorem správného chodu pásové nizkoteplotní sušárny je překonání lepivé fáze (tzv. 

Sticky phase) před koncem horního sušícího pasu 

• Odpařovací výkon z plochy sušícího pásu (kg H20/m2.h) je technicky limitován, hodnota závisí na 

teplotě sušení (pozor jde o klíčovou hodnotu pro návrh nebo kontrolu dimenzování sušárny, know – 

how dodavatelů sušáren) a na specifickém povrchu kalu po extrudaci na pás (nudle o 30 % vyšší 

odpařovací výkon než granule, kousky)  

• Není ekonomicky ani technicky výhodné sušit nad 92 % sušiny 

• Sušárny jsou řešeny pro sušení na mírného podtlaku  

• Nízkoteplotní sušení – topná voda obvykle 95 (90) °C, pozor při teplotě cca 140 °C možnost 

samovznícení kalu (!) 

• Výstupní teplota sušeného kalu je u sušáren bez integrované kondenzace cca 45 °C, u sušáren s 

integrovanou kondenzací cca 60 °C,  

• Sušený kal je skladován v kontejnerech, výška plnění podle teploty max. 1,5 m, pokud je skladován v 

silu (pro větší kapacity nebo při navazujícím spalování) je nezbytná inertizace sila dusíkem, obsah 

kyslíku se snižuje pod 8 % 
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• Kalový bunkr – dosažení kapacity pro překrytí víkendu je typické dimenzování velikosti bunkru 

• Součástí návrhu je bilance dusíku pro dimenzování chemické dezodorizace 

• Biofiltr pro čištění odplynů ze sušárny obvykle pracuje v oblasti 100 až 300 m3/m2.h (závisí na 

chemickém předčištění odplynu).       

 

 

Solární sušení 

 

Na území České republiky se nachází několik pásem s průměrným ročním úhrnem globálního záření od 945 do 

1140 kWh/m2, přičemž průměrná doba slunečního svitu je 1600 až 2200 h/rok. Na území střední Evropy 

dosahuje průměrná hodnota odparu 700–900 kg vody za rok na 1 m2. Pro dimenzování solární sušárny 

používáme zásadně postup, kdy je odpařovací výkon přímo specifikovaný pro zvolenou lokalitu, a to v místě 

předpokládaného umístění sušárny. Solární sušárna se vždy dimenzuje na celoroční produkci kalů (výkon v 

t/rok). Na řadě čistíren odpadních vod je k dispozici odpadní teplo, které může být použito k podpoře provozu 

solární sušárny a stabilizaci výkon v málo slunných dnech. Toto teplo se může využít prostřednictvím 

teplovzdušných tepelných výměníků umístěných v prostoru skleníku nebo podlahovým topením. Použitím 

přídavných zdrojů energie se redukuje plocha pro vysoušení a dociluje se kontinuálního sušení i v měsících s 

minimálním slunečním zářením. 

 

 

Procesní požadavky solárního sušení kalů: 

  

• Odvodněný kal na vstupu by měl mít sušinu nad 18 %, důvodem je jeho distribuce kypřícím zařízením 

• Výpar (evaporace, evapotranspirace) je funkcí čtyř základních meteorologických faktorů: 1. tepelné 

bilance vypařujícího povrchu 2. teploty vzduchu 3. vlhkosti vzduchu 4. koeficientu intenzity výměny 

(vnější difuze), podstatou sušení je rozdíl vlhkostí vstupujícího vzduchu a vzduchu uvnitř sušárny, proto 

technické řešení musí zajišťovat intenzivní ventilaci solární sušárny (přirozené nebo nucené větrání)    

• Plocha solární sušárny závisí na vstupní a požadované výstupní sušině kalu, obvyklé hodnoty výstupní 

sušiny jsou v oblasti 70 až 85% sušiny. Vyšší hodnoty jsou možné, ale zvyšuje se prašnost uvnitř 

sušárny.  

• Spotřeba elektrické energie je u solárních sušáren 20 až 30 kWh na 1 tunu odpařené vody, záleží na 

typu ventilace (přirozená, s ventilátory) 

• Plocha vypočtená z tepelné bilance se ještě doplňuje o plochu na uskladnění sušeného kalu podle 

způsobu jeho odvozu 

• Při započtení potřebné plochy pro návoz kalu a jeho běžné uskladnění vyžaduje instalace solární 

sušárny ve střední Evropě cca 1,0 až 1,5 m² na tunu roční kalové produkce (1,0 až 1,5 m²/(t/rok)).    

   

 

          Obr. 4. Příklad solární haly se střešní klapkou a podélnými ventilačními štěrbinami 

 

https://www.agrosur.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/tunel9-min.jpg
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V případech, kdy není dosaženo totální hygienizace solárně sušeného kalu, nebo je provedeno dimenzování 

solární sušárny na nižší výstupní sušinu (70-75 %), lze použít k zajištění úplné hygienizace solárně sušeného 

kalu speciální zařízení. Usušení kalu na cca 70–75 % nezabezpečuje ve všech případech (v průběhu roku) plnou 

hygienizaci kalu, zvláště jsou-li dovezeny kaly s vyššími obsahy Enterokoků (nad 106), což je možné. Celoroční 

a spolehlivé dosažení E. coli pod 103 KTJ/g je možné zajistit tak, že solárně usušený kal je ještě ohříván na 

sterilizační teplotu cca 75 °C. Pokud je k dispozici externí zdroj tepla ve formě teplé vody, je hygienizace 

zabezpečena pomocí dvouplášťového šnekového dopravníku), kde meziplášť je vyhříván teplou vodou 90/70 °C.  

O použití tohoto řešení se rozhoduje podle způsobu konečného využití sušeného kalu.  

 

Solární sušení s externím zdrojem tepla  

  

Solární sušárna s dotací vytápění z externího zdroje tepla je velmi zajímavou variantou pro naše klimatické 

podmínky [7]. Dochází tak ke stabilizaci provozu a redukci potřebné plochy solární sušárny. Na řadě čistíren 

odpadních vod je k dispozici odpadní teplo, které může být použito k podpoře provozu solární sušárny a 

stabilizaci výkonu v málo slunných dnech.  Jiným případem je kombinace solární sušárny s další technologií, 

která využije energetický obsah ve vysušeném kalu. To může být zajištěno buď spalováním kalu, nebo 

pyrolýzou kalu. Lze také vyžít tepla získaného z tepelných čerpadel.  

 

Dodatečné vytápění snižuje potřebu plochy sušárny na uskladnění kalu. Při dodávání tepla dochází k vysychání i 

během chladných a mlhavých zimních dnů. Je zapotřebí pouze „nízké“ teplo (teplá voda). To umožňuje využití 

odpadního tepla, např. z kogeneračního systému, od dmychadel apod. Dodatečné vytápění je užitečné nejen 

během podzimu, zimy a na jaře, ale i v letním období (i když v menší míře, příklad během deštivých letních 

dnů). Pokud je dodáváno dodatečné teplo, může být sušárna a skladovací prostory menší. Jednoduchý levný 

systém vytápění využívá radiátory k ohřevu cirkulujícího vzduchu ve skleníku, ale takový systém má omezenou 

energetickou účinnost, část dodávaného tepla ztrácí přes střechu a stěny skleníku. Účinnějším řešením je 

podlahové vytápění, kdy dodané teplo je přeneseno do vrstvy kalu Teplota vzduchu ve skleníku je jen mírně 

zvýšena a tepelné ztráty jsou malé. Pro podlahové topení se používá voda o teplotě 45 až 55 °C, zatímco pro 

vzduchové radiátory se vyžaduje teplota teplé vody mezi 60 až 90 °C. Podlahového vytápění má však vyšší 

investiční náklady, ale je energeticky účinnější. Vyprodukované teplo ve formě teplé vody může být také využito 

ve vzduchových radiátorech (teplovzdušných tepelných výměnících) umístěných v prostoru skleníku. Použitím 

dodatkových zdrojů energie se redukuje plocha pro vysoušení a dociluje se kontinuálního sušení i v měsících s 

minimálním slunečním zářením. 

 

 

Pyrolýza 

 

Z termochemických procesů (torefakce, pyrolýza, zplyňování) se pro efektivní transformaci čistírenských kalů 

na hnojivou komponentu jeví výhodný proces pomalé pyrolýzy, jehož provozní parametry jsou nastaveny 

směrem k produkci žádaného materiálu – uhlíkatého zbytku – biocharu. Nicméně hlavním důvodem využívání 

termochemických procesů je u středních zdrojů čistírenského kalu (do cca 10 000 t/rok odvodněného kalu) 

možnost získání tepla pro předcházející stupeň – sušení kalu a dosažení významné redukce hmotnosti. Tepelná 

bilance pyrolýzní jednotky PYREG (Obr. 5) ukazuje, že pro účely nízkoteplotního sušení lze z energetického 

obsahu zpracovávaného kalu získat cca 30 % využitelného tepla (z výhřevnosti sušiny kalu cca 10 MJ/kg 

získáme cca 3 MJ/kg ve formě teplé vody). 
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Obr. 5. Tepelné bilanční schéma pyrolyzéru PYREG 

 

Do pyrolýzního reaktoru je vkládán vstupní materiál – částečně nebo zcela sušený kal, který je zahříván a 

rozkládán na menší a jednodušší molekuly plynu, oleje a pevného zbytku – biocharu. Podle rychlosti ohřevu a 

finální teploty procesu, rozeznáváme dva základní typy pyrolýzy: rychlou a pomalou. Rychlá pyrolýza má rychlý 

teplotní nárůst, krátkou dobou zdržení v reaktoru (v řádech sekund) a vysokou finální teplotou (až 1000 °C), 

vzniká při ní vyšší podíl pyrolytického oleje (60–75 hm. %) a nižší podíly biocharu (15–25 hm. %) a 

pyrolýzního plynu (10–20 hm. %). Naopak při pomalé pyrolýze je nárůst teploty pozvolný, finální teplota se 

pohybuje až do 800 °C (obvykle 500 až 600 °C), vzniká 20-25 hm. % bio-oleje, 25-35 hm. % plynu, a 35-55 hm. 

% biocharu. Při zpracování čistírenských kalů na hnojivo je konfigurací pyrolýzního reaktoru podporována 

produkce biocharu, zároveň se provozními podmínkami potlačuje produkce bio-oleje a podporuje vznik 

pyrolýzního plynu, který se pak okamžitě využívá k energetickému zabezpečení procesu pyrolýzy. Obvykle je 

pyrolýzní plyn spalován ve speciálních nízko-emisních hořácích (typ FLOX), které jsou součástí pyrolyzéru. 

Proces pyrolýzy se tak stává energeticky soběstačným, či spíše významně tepelně přebytkovým. Odpadní teplo 

pyrolyzéru se využívá k sušení vstupního materiálu. Termochemické procesy, pokud jsou provozovány při 

teplotách nad 350 °C současně likvidují organické polutanty, endokrinní disruptory a zbytky léčiv.  

 

Pyrolyzéry jsou vhodné pro střední ČOV, pro větší ČOV nebo kalová centra je pak uvažováno s kombinací 

pyrolýzy a zplyňování kalu (procesy SÜLZLE KOPF SynGas a EuPhoRe). Pro velké kapacity je pak řešením 

monospalování kalu s výhledovým získáváním P z popele po spalování.  

 

 
Souhrn 

 

Nacházíme se na počátku období, kdy termické technologie významně vstupují do sestav kalového hospodářství 

ČOV. Prakticky denně můžeme zachytit informace o narůstajícím znečištění vody a kalů novými polutanty, 

sekundárně se problémy přenášejí do oblasti výroby pitné vody a např. problematické poživatelnosti říčních ryb.   

 

Snahy odstranit zdravotní a ekologická rizika v rámci filosofie oběhové ekonomiky vedou ke hledání nových 

životaschopných alternativ využití čistírenských kalů, od přímých aplikací na zemědělskou půdu k získávání 

nutrientů a využití energetického potenciálu čistírenských kalů v kombinaci s likvidací polutantů v kalech. Je 

velkou výhodou, že střední a velké čistírny odpadních vod jsou schopny generovat z vyprodukovaných 

čistírenských kalů zpracovávaných anaerobní stabilizací kalový plyn a při jeho energetickém využití pokrývat 

významnou část spotřeby elektrické energie a tepla. V blízkém výhledu vstoupí do sestav kalového hospodářství 

technologie využívající tepelnou energie, a to jak produkovanou na ČOV, nebo nakupovanou např. ve formě 

zemního plynu nebo využívající solární energii. Používání termických metod zpracování kalů může řešit 

odstranění celé řady ekologických rizik spojených s využíváním kalů.  

 

Základem řešení je optimalizace provozních parametrů stávajícího kalového hospodářství a kombinace jeho 

provozu s technologiemi termického zpracování kalů. Termické technologie vyžadují při jejich dimenzování 

celou řadu informací, které nejsou běžně k dispozici, je proto nezbytné provést analýzy kalů, modelové pokusy, 

zpracovat věrohodné hmotové a tepelné bilance. Používání tepla je poměrně provozně náročné. Proto prvním 
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cíle optimalizací před jejich nasazením je snížení teplených ztrát na všech stupních procesu, dále pak vyšší 

zahuštění a odvodnění kalů, vyšší rozklad sušiny kalu v anaerobní stabilizaci. Opatření by obecně měla vést 

k tomu, aby bylo co nejméně vody ohříváno nebo odpařováno. Proto se velmi zajímavě jeví procesy termické 

hydrolýzy jako velmi vhodné k optimalizaci navazujících procesů jako je sušení kalu, pyrolýza kalu nebo jeho 

spalování. Je logické také využít tepelné energie získané ze slunce. Proto solární sušárny zažívají v posledním 

období boom v jejich výstavbě. Kombinací využití energetického potenciálu solárně sušeného kalu a solární 

sušárny např. prostřednictvím pyrolýzy můžeme dosáhnout zajímavého nízkoenergetického a ekologického 

řešení zpracování čistírenského kalu. 

 

Projektové organizace z oblasti vodního hospodářství logicky nebyly orientovány na problematiku tepla. Proto 

musí natáhnout příslušné odborníky a současně úzce spolupracovat s technologickými firmami a s nimi společně 

připravit návrhy technologií. Je nutné si uvědomit, že nové termické technologie jsou do značné míry 

individuální a technologicky orientované na určité provedení procesu (proto je nezbytné aplikovat princip 

přípravy Design – Build). Před technologií využívající teplo do stávajících sestav kalového hospodářství je 

naprosto nezbytné se zabývat stavem hospodaření s teplem, produkcí kalového plynu a jeho využívání. Jako 

strategické cíle se jeví posílení produkce kalového plynu, dosáhnutí jeho efektivnějšího využívání k produkci 

elektrické energie a tepla. Cílem by mělo být dosažení tepelné soběstačnosti provozu anaerobní stabilizace kalu.  

 

Očekávané zpřísnění podmínek pro uplatnění čistírenských kalů a současně otevření možnosti využít produkty 

termického nebo termochemického zpracování čistírenských kalů jako komponenty hnojiv nastartují tento 

významný posun ve finálním zpracování čistírenských kalů. Rozhodující budou pochopitelně legislativní 

opatření v kombinaci ekonomickými stimuly, jen tak bude možno nastartovat tyto nové trhy v rámci oběhového 

hospodářství. 

 

 

Poděkování 

Příspěvek využívá poznatky a výstupy vytvořené v rámci projektu TAČR TE02000077 Smart Regions – 

Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development. 

Příspěvek byl vypracován s využitím konzultací s Ing. Miroslavem Kosem, CSc. z SMP CZ, a.s. 
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Abstrakt 

 

Zvyšování nároků na vlastnosti stabilizovaného přebytečného kalu z komunálních ČOV se nemůže vyhýbat ani 

kalům z menších komunálních ČOV. Jedná se především o požadavek na zajištění hygienických vlastností těchto 

kalů, pokud je chceme aplikovat přímo na zemědělskou půdu, což se jeví z ekonomického i ekologického 

hlediska, jako nejzajímavější. Z podstaty věci totiž nelze uplatnit stejný přístup k hodnocení především 

hygienických vlastností kalů, jaký využíváme například při stanovení odtokových koncentrací zbytkového 

znečištění biologicky vyčištěné odpadní vody, tedy čím menší ČOV, tím volnější limity, například pro dusík 

nebo fosfor. Je totiž lhostejné z jak velké ČOV kaly, jako potenciální zdroj možných infekcí (je-li tomu opravdu 

tak), pocházejí. Riziko je podobné. 

Koncepcí a technologických řešení zpracování kalů z velkých komunálních ČOV byla vypracována celá řada a 

k dispozici jsou postupy vedoucí od kompostování, přes stabilizaci v metanizačních komorách, stabilizaci a 

hygienizaci různými metodami až po totální degradaci biomasy s energetickým využitím. Pro malé komunální 

ČOV je ale výběr možností stabilizace kalů, zajišťující i jejich hygienizaci podstatně zredukován. V poslední 

době se nabízí prakticky pouze dva postupy, využitelné pro malé ČOV, které nejsou začleněny do větších 

provozních celků nebo svazků. V takových případech se nabízí pouze metoda kompostování, máme-li 

k dispozici doplňkový substrát nebo stabilizace a hygienizace kalů čistým kyslíkem, generovaným přímo 

v místě. Hygienizaci kalů vápněním nepovažujeme z mnoha důvodů za perspektivní a ekologicky přijatelnou.  

Tato práce nabízí popis pilotního projektu konkrétního řešení kalové koncovky při intenzifikaci dvou ČOV 

s kapacitou asi 1400 a 2200 EO, technologií MKH – Oxyterm®, využívající čistý kyslík a umožňující aplikaci 

produkovaného kalu do půdy v kapalném nebo odvodněném stavu, dle možností v lokalitě. Referát popisuje 

důvody vedoucí k tomuto řešení, které principiálně vychází z více než 15letých provozních zkušeností autorů 

s využíváním čistého kyslíku ke stabilizaci a hygienizaci čistírenských kalů na větších ČOV. 

 

Úvod 

 

Využitím čistého kyslíku ke stabilizaci a hygienizaci přebytečného kalu z komunálních čistíren odpadních vod, 

dále jen ČOV se náš tým zabývá od roku 1998, kdy byly zahájeny první experimenty na zařízení s kapacitou pro 

asi 12 EO. První zkušenosti byly potom využity při realizaci reaktoru s kapacitou pro asi 680 EO, který byl již za 

stabilních podmínek provozován po dobu asi 30 měsíců. Výsledkem těchto prací byl návrh patentovaného řešení 

kalové koncovky pro reálnou ČOV o kapacitě asi 15000 EO, realizovaný v roce 2005. Samotná kalová koncovka 

této ČOV byla navržena s kapacitou pro asi 18000 EO. Již při tomto návrhu bylo totiž uvažováno i s navážením 

přebytečného zahuštěného kalu z několika menších ČOV v blízkém okolí.  

Přes nesporné ekonomické a ekologické výhody této technologie, však bylo v ČR využití čistého kyslíku ke 

stabilizaci a hygienizaci čistírenských kalů realizováno do roku 2012 pouze na sedmi ČOV s kapacitami 

v intervalu 5200 – 30000 EO. Příčinu spatřujeme, kromě jiného v nedostatečném legislativním tlaku a 

v nedostatečné motivaci investorů k hygienizaci kalů legislativou. Na všechny tyto stavby je kyslík dodáván 

v kapalné formě. V současnosti je po sedmileté odmlce ve výstavbě nová, osmá realizace s technologií OSS – 

Oxyterm sludge systém® o kapacitě kalového hospodářství pro asi 5000 EO. Tato investice již byla vyvolána 

zásadním zpřísněním podmínek pro nakládání s kaly z ČOV, daných Vyhláškou 437/2016, Sb., která přímou 

aplikaci kalů na zemědělskou půdu, jako hnojivo, bez hygienizace od roku 2020 prakticky vylučuje (Tento 

termín je novelou dané vyhlášky z konce roku 2019, posunut na 1.1.2023). Zvýšení důvěry investora v tuto 

technologii také napomohl fakt, že u této realizace je v projektu místo kapalného kyslíku, odpařovací jednotky a 

zásobníku o tlaku 20 MPa, což mohlo vést k obavám, uvažováno s výrobou čistého kyslíku o tlaku asi 0,4 MPa 

v místě, přímo ze vzduchu s využitím moderního generátoru. Dostupnost této progresivní, ekonomicky zajímavé 

a relativně jednoduché technologie v posledních letech, také umožnila vypracování nové technologické koncepce 
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kalových hospodářství, využívající proces autotermní termofilní aerobní stabilizace s čistým kyslíkem (ATAS), 

také pro menší ČOV. Řešení, zaměřené především na aplikaci produktu – hygienizovaného kalu v kapalné fázi 

v blízkosti zdroje, je nabízené v několika kapacitních velikostech pod označením MKH – Oxyterm®. 

 

MKH – Oxyterm® 

 

Řešení zpracování přebytečného kalu technologií MKH – Oxyterm®, představuje vyladěný kompaktní soubor 

technických prvků technologické jednotky kalového hospodářství a je navrženo tak, aby zajistilo zpracování 

přebytečného aktivovaného kalu z biologické linky ČOV v souladu s nejpřísnějšími požadavky současné, platné 

legislativy: 

 

- termotolerantní koliformní bakterie       pod 103 KTJ/g 

- enterokoky          pod 103 KTJ/g 

- salmonella         negativní 

 

Kapacitně jsou tyto jednotky určeny především pro samostatně provozované komunální mechanicko-biologické 

ČOV s kapacitami produkovaného přebytečného kalu asi 700 – 3000 EO, dle ČSN 756401. Jak je uvedeno 

v následující tabulce. 

 

Reaktory systému MKH – Oxyterm®  

Návrhová kapacita EO 1000 1500 2000 2500 3000 

Průměr nádrže m 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 

Objem do m3 26,5 38,5 52,5 68,5 86,5 

Minimální zatížení EO 700 1050 1400 1750 2100 

Maximální kapacita EO 1050 1575 2100 2625 3150 

Příslušenství a specifikace reaktoru 

měření výšky hladiny, teploty, ORP, pH 

revizní vstup ze strany 

revizní vstup ve stropu, žebřík, plošina, rovný strop 

 

Metoda zpracování surového přebytečného kalu z biologické linky ČOV technologií MKH – Oxyterm® je 

založena na známém principu autotermního ohřevu zpracovaného kalu teplem uvolněným při biologicky 

zprostředkované oxidaci části biomasy čistým kyslíkem. Jednotka tedy nepotřebuje pro udržení provozní teploty 

(55 – 60 0C), vnější zdroj energie. Zařízení je určeno ke zpracování přebytečného kalu, především z nízko – 

zatížených biologických ČOV, tedy kalu s obsahem organického podílu, optimálně v intervalu asi 48–73 % 

(stanoveno, jako ZŽ). Samozřejmě lze zpracovat i kal s jiným podílem organické hmoty po přizpůsobení 

nastavení automatiky systému. Produktem je stabilizovaný a hygienizovaný kal vhodný pro přímou aplikaci do 

půdy v tekutém stavu (po zahuštění nad 4,0 %) nebo po odvodnění (běžně na 24–35 % sušiny). Odvodněný kal 

je také možné přidávat bez rizika do průmyslových kompostů.  

Základní podmínkou pro využití produkovaného kalu v zemědělství je však to, aby provozovatel kanalizace a 

ČOV zajistil, že kal nebude kontaminován chemickým znečištěním (těžké kovy, nebezpečné biologicky 

nerozložené organické látky apod.). Soubor zařízení MKH – Oxyterm® se dodává „Na klíč“, jako komplexní 

celek.  

 

Standardní členění obsahuje následující komponenty: 

 

- Jednotka přípravy a dávkování zahuštěného kalu  

- Reaktor s příslušenstvím (sytící jednotka, generátor kyslíku) 

- Řídící jednotka (míra automatizace a napojení na vyšší systémy je dle projektu technologie ČOV) 

 

Variabilitu technologie MKH – Oxyterm® lze dokumentovat na ukázce technologického schéma jednotky 

uvažované pro samostatně provozovanou obecní ČOV s kapacitou asi 500 EO. Nejedná se o standardně 

nabízenou jednotku, ale o návrh vycházející z krajních mezí, daných ekonomikou provozu a možnostmi 
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technických komponent pro kompletaci celku, běžně dostupných na trhu. Největším problémem je v tomto 

případě otázka ekonomicky únosné technologie zahuštění surového přebytečného kalu na požadovanou hodnotu. 

Optimální by byla z principu kontinuálně pracující a bezobslužná, kapacitně přizpůsobená jednotka tlakové 

flotace (v navrženém schéma), se sáním přímo z aktivace. Tento projekt není realizován, uvedené schéma slouží 

pouze pro ilustraci možného řešení. Zatím je standardně nabízeno zahuštění přebytečného kalu na zařízeních 

typu „dehydrátor“ nebo podobných, která jsou ekonomicky dostupná pro jednotky s nominální kapacitou již od 

asi 1000 EO. Možné řešení ukazuje blokové schéma jednotky MKH – Oxyterm® 500 AF. 

 
 

Provoz jednotky je navrhován, jako plně automatický a funkce technologie jsou dálkově monitorovány pro účely 

záručních i pozáručních servisních technologických zásahů, které jsou smluvně garantovány. 

 

Parametry produkovaného kalu a kalové vody po hygienizaci čistým kyslíkem 

 

Vlastnosti kalu po úpravě na zařízení MKH – Oxyterm® budou mít, při zajištění standardních vlastností 

surového, přebytečného kalu na vstupu, podobné hodnoty chemického složení, obsahu nutrientů a organického 

podílu, jako má reálný kal zpracovaný na velkých ČOV technologií využívající čistý kyslík. Tento předpoklad je 

založen na ověřené skutečnosti, že i v malém reaktoru jsou systémem udržovány podobné fyzikálně-chemické 

podmínky, jako ve velkých, již řadu let provozovaných zařízeních, což bylo ověřeno již v začátcích provozních 

experimentů z let 2002 – 2004. Tyto podmínky jsou kromě jiného, především dány také požadavky evropské 

legislativy. Z důvodu dostupnosti těchto informací tedy pro přibližnou orientaci v problematice, uvádíme dále 

výsledky biochemických rozborů a chemických analýz kalů ze dvou konkrétních větších ČOV z let 2012 – 2019, 

jde o průměrné hodnoty z akreditovaných rozborů.  

 

Vlastnosti kalové vody – fugátu z odvodňování hygienizovaného kalu 

Parametr CHSK mg/l BSK5 mg/l NL mg/l NCelk. mg/l PCelk. mg/l 

Minimum 565,0 122,5 52,0 38,3 12,6 

Maximum 4870,0 3650,0 2128,0 1209,5 295,0 

Průměr 2822,9 1031,5 730,4 419,1 91,3 
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Uvedené hodnoty jsou z výsledků měření v letech 2011 – 2019, dusík je většinou ve formě amoniakálního 

dusíku. 

Koncentrace nutrientů v kalové vodě může být také orientačním měřítkem stupně mineralizace surového kalu – 

částečné stabilizace, již v biologické lince ČOV, tedy je závislá na obsahu nutrientů v sušině zpracovaného 

surového, přebytečného kalu. V následující tabulce jsou data ukazující na účinnost hygienizace čistým kyslíkem. 

Jedná se o hodnoty získané rozborem odvodněného kalu z výše zmíněných, dvou ČOV. Ani v jediném vzorku 

nebyla indikována na výstupu Salmonella. 

 

Hygienické vlastnosti odvodněného kalu, stabilizovaného čistým kyslíkem za období 2011 – 2019 

Parametr Enterokoky KTJ/g 

Termotolerantní 

koliformní bakterie 

KTJ/g 

Salmonella 

Minimum 0 0 Neg. 

Maximum 900 540 Neg. 

Průměr 82 32 Neg. 

 

Hodnoty kontaminace zpracovaného kalu těžkými kovy a toxickými polutanty ukazuje následující tabulka. 

V obou sledovaných lokalitách jsou pouze občanská vybavenost nebo menší dílny. 

 

Obsah toxických látek a těžkých kovů (mg/kg suš.) v hygienizovaném kalu za období 2012 – 2019 

Položka As Cr Cd Ni Cu Pb Hg Zn PCB PAU AOX 

Jednotka mg/kg  mg/kg  mg/kg  mg/kg  mg/kg  mg/kg  mg/kg  mg/kg  mg/kg  mg/kg  mg/kg  
Minimum 0,8 21,1 0,3 18,2 130,0 24,7 0,4 837,0 0,0 2,0 85,9 

Maximum 12,7 126,0 2,5 54,8 384,0 92,7 4,0 1469,0 0,6 2,0 300,0 

Průměr 6,8 61,6 1,2 35,1 244,5 46,4 1,7 1176,8 0,2 2,0 196,7 

 

Obsah živin a organického podílu v hygienizovaném kalu je patrný z následující tabulky. 

 

Obsah živin a podíl organické hmoty v hygienizovaném kalu za období 2012 – 2019 

Položka K Mg Ca N P ZŽ Sušina 

Jednotka % % % % % % % 

Minimum 0,17 0,33 2,60 1,22 2,29 28,48 19,46 

Maximum 5,83 10,10 66,90 7,25 4,66 55,94 30,06 

Průměr 3,43 5,94 37,75 4,27 3,41 45,67 24,12 

 

Údaje o chemickém složení mají pouze ilustrativní význam, protože pro každou lokalitu budou tyto hodnoty 

typické a odlišné. Svoji roli hraje především podíl průmyslových vod, přiváděných kanalizací na ČOV. Velký 

rozptyl (maximum – minimum), u některých položek chemických rozborů je dán tím, že ve statistickém 

zpracování byly zahrnuty veškeré rozbory i takových vzorků, které byly odebrány v době, kdy byl kal značně 

mineralizován v reaktoru. Jedná se především o vysoké hodnoty sledovaných prvků v kalech s nízkou ztrátou 

žíháním.  

 

Perspektivy a možnosti využití technologie MKH – Oxyterm® v ČR 

 

Jako příklad využití a možností technologie MKH – Oxyterm® pro zpracování kalů i pro nejmenší reálné ČOV, 

může sloužit studie proveditelnosti řešení celkové koncepce nakládání s čistírenskými kaly, zpracovaná pro 

„Mikroregion Novoměstsko“ v roce 2018. Tato studie v době zpracování zahrnovala celkem 10 malých obecních 

ČOV s kapacitami v intervalu 160 – 2200 EO. Uvažováno bylo celkem se třemi jednotkami MKH – Oxyterm® 

na třech největších z uvažovaných ČOV, jejichž kapacita umožní zpracování dovážených kalů a které jsou 

vybaveny odvodňovacím zařízením. Po zveřejnění studie zvažují ještě další dvě obce svoji účast na projektu. 

Tato studie získala v roce 2019 podporu regionálního orgánu a nyní je její první část, zahrnující asi 6 malých 

ČOV, zpracována do stupně DUR a DSP. Pro realizaci se počítá zatím s jednotkou MKH – Oxyterm® 

s kapacitou zpracovaného kalu od asi 2500 EO. Souběžně s touto první etapou byly zahájeny práce na 

dokumentaci DUR pro druhou lokalitu ze studie, kde se počítá s realizací zařízení MKH – Oxyterm® pro 

zpracování kalu od asi 1500 EO. 
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Akce 1: ČOV Tři studně. Na ČOV Tři studně (2200 EO), jsou mimo zimní a letní sezóny volné kapacity 

biologické linky pro více než 1200 – 1800 EO, ČOV je mimo sezónu provozována pouze na jednu linku. Toto 

umožňuje využití této ČOV ke zpracování dovážených kalů z ČOV dalších obcí: Daňkovice (250 EO), Lišná 

(125 EO), Kadov (250 EO) a Fryšava (400 EO) v jednom svozu tekutého, zahuštěného kalu, a navíc (v případě 

nutnosti), tekutého, zahuštěného kalu i z obce Zubří. Kal z ČOV Zubří (500 EO), je možné alternativně odvážet 

v případě třetí z uvažovaných realizací, na ČOV Radešínská Svratka – Řečice (1400 EO), bude-li celá studie 

realizována, tedy všechny tři akce. U ČOV Zubří se v tomto případě jedná o stejnou dopravní vzdálenost. 

Výhoda tohoto řešení je v tom, že není dopravou zatížena ČOV Tři studně, která leží v CHKO. Celková kapacita 

ČOV zapojených do první akce je asi (3225 EO) bez ČOV Zubří. 

Pro realizaci varianty s produkcí kalů dle nové legislativy, předpokládáme vybudování jednotky MKH – 

Oxyterm® 2500, s čistým kyslíkem generovaným v místě provozu. Nominální kapacita jednotky bude odpovídat 

denní produkci kalu od asi 2500 EO, což umožní zpracovat i nárazová množství v období sezónního zatížení 

všech napojených ČOV (jejich kapacity nejsou, podle počtu skutečně napojených obyvatel plně využívány). 

Dovážený kal bude dávkován přes aktivační nádrže obou linek biologického stupně ČOV Tři Studně, které svojí 

kapacitou vyhovují. Pro navrženou kapacitu kalové koncovky vyhovuje i stávající kapacita kalojemu, která by 

sloužila k přechodnému uskladnění a případnému zahuštění hygienizovaného kalu před odvodněním. 

Odvodňovací zařízení musí být inovováno, nejlépe odstředivka s kapacitou 70 – 105 kg sušiny kalu/hod (DO 

250 z PBS Velká Bíteš), která se na podobně upraveném kalu plně osvědčila. 

 

Položka Parametr 

Denní produkce sušiny kalu z objektu max. – kg/den 161,3 

Objem zahuštěného kalu k přepravě – m3/den 2,56 

Sušina odvodněného kalu – %  24,0 

Denní produkce odvodněného kalu m3/den 0,50 

Dopravní vzdálenost tekutý kal v km 18 

Dopravní vzdálenost odvodněný kal v km 12 

Objem zahuštěného kalu k přepravě za týden – m3 17,9 

Objem odvodněného kalu k přepravě za týden – m3 3,5  

Převoz zahuštěného kalu za týden – km/týden 72 

Převoz odvodněného kalu za týden – km/týden 24 

 

Hodnoty v tabulce neuvažují zpracování kalu z ČOV Zubří. V dalších úvahách je počítáno s maximálními 

náklady, to je odvoz na sušárnu bez využití k přímé aplikaci. S převozem tekutého hygienizovaného kalu mimo 

CHKO se nepočítá, veškerý produkovaný hygienizovaný kal bude odvodněn. Je možné využít s výhodou i 

kompostárnu (kal bude mít vyšší sušinu než bez hygienizace), se kterou investor také počítá. 

 
Akce 2: ČOV Jimramov. Na ČOV Jimramov (1300 EO), bude z velké části také využito kalové hospodářství 

v původně navržené technologické konfiguraci. Kalová koncovka bude doplněna pouze o nezbytné komponenty 

a příslušenství pro spuštění hygienizace na jednotce MKH – Oxyterm® 1500. U této ČOV se počítá i s využitím 

kapacity kalové koncovky pro zpracování nezahuštěného, ale ne nahnilého kalu z obce Javorek (160 EO), kde 

bude muset být dobudována aerace kalojemu. Dovážený kal bude zpracován také přes biologickou linku kvůli 

homogenizaci vlastností. 

 

Položka Parametr 

Denní produkce sušiny kalu z objektu – kg/den 73,0 

Objem zahuštěného kalu k přepravě – m3/den 0,40 

Sušina odvodněného kalu – %  24,0 

Denní produkce odvodněného kalu m3/den 0,23 

Dopravní vzdálenost tekutý kal v km 6 

Dopravní vzdálenost odvodněný kal v km Dle výběru kompostárny 

Objem zahuštěného kalu k dopravě za týden m3 2,80 

Objem odvodněného kalu k dopravě za týden m3 1,4 – 1,6 
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Dopravní vzdálenost odvodněného kalu závisí na místě lokalizace kompostárny, která bude využívána nebo 

vybudována. Převoz tekutého kalu je, jak bylo uvedeno, pouze z ČOV Javorek. Vzhledem k tomu, že se ČOV 

Jimramov nachází na hranici CHKO, je možné aplikovat v jejím blízkém okolí kal přímo na zemědělskou půdu i 

v tekutém stavu po zahuštění nad 4,0 %. Zatím se však počítá s kompostárnou. ČOV Jimramov může také 

sloužit, jako záloha pro zpracování kalů ze zmíněných malých ČOV uvažovaných pro akci 1, v případě 

problémů ČOV Tři Studně nebo technologických odstávek. Totéž platí i pro ČOV Jimramov v případě odstavení 

jejího kalového hospodářství. V tomto případě může zálohu tvořit kapacita ČOV Tři Studně. 

Přednosti naznačených realizací dvou částí zmíněné studie spočívají v několika aspektech. Hlavním argumentem 

je skutečnost, že uvedené řešení zajišťuje ekonomicky únosnou formu zpracování přebytečného kalu i z malých 

ČOV, zapojených do akce, bez významných nároků na investice. Nezanedbatelná je i skutečnost, že všechny 

obce zůstávají relativně nezávislé na tom, zda se podaří v blízké budoucnosti realizovat nějaké velkokapacitní 

centrum na centrální zpracování kalů. Sdružením těchto malých obcí do „Mikroregiónu“ vzniká šance relativně 

levného a časově snadno dostupného řešení požadavků nové legislativy, s možným ekologickým přínosem – 

aplikací biomasy do půdy v místě s vysokými nároky na ekologii.  

 

Závěr 

 

Technologie stabilizace a hygienizace čistírenských kalů čistým kyslíkem MKH – Oxyterm® umožňuje využití 

této spolehlivé a levné metody i na malých ČOV, pro které zatím přijatelné řešení s nízkou mírou obslužnosti 

nebylo k dispozici. Hlavní přínos výše popsané technologie je nejlépe ilustrován uvedeným příkladem 

naznačeného řešení pro „Mikroregion Novoměstsko“. Výhody tedy můžeme především spatřovat 

v následujícím: 

 

- minimalizace dopravy kalů k centrálnímu zpracování, obvykle po místních komunikacích 

- významné snížení konečného množství produkovaného hygienizovaného kalu  

- vyšší dosahovaná sušina zahuštění a odvodnění kalů zpracovaných kyslíkem 

- minimalizace celkových nákladů na kalovou koncovku v případě zpracování produktu v místě 

- nezatěžování infrastruktury v rekreačně exponované krajině v době zimní i letní sezóny 

- v případě přímé aplikace do půdy nebo do kompostu nevzniká odpad, jde o recyklaci nutrientů a 

biomasy 

- naznačené technologické řešení kalové koncovky je aplikovatelné na každé nízko – zatížené ČOV 

 

Velký počet malých obcí je specifickým rysem Českomoravské vrchoviny a není mnoho použitelných příkladů 

ekonomicky a technologicky přijatelných řešení odkanalizování a čištění odpadních vod pro takovou lokalitu. 

Přesto, že je realizace malých samostatných ČOV ekonomicky a provozně vždy méně výhodná než centrální 

zpracování odpadních vod na velké ČOV, propojení malých obcí v hornatém terénu přináší takové problémy, že 

je výhodnější samostatné, malé ČOV stavět. Existence konkrétního a technicky relativně jednoduchého řešení 

zpracování produkovaného přebytečného kalu tuto skutečnost jen podtrhuje. 
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VPLYV FUNČNÝCH ČINIDIEL NA KVALITU A MOŽNOSTI ĎALŠIEHO 

SPRACOVÁVANIA A VYUŽITIA KALOV Z PRIEMYSELNÝCH ČOV 
  

 

Vladimír Hlavačka 
 

 

EVH SK, s. r. o., Furdekova 10, Sk – 851 03 Bratislava 5 

 

 

 

Abstrakt 

Priemyselné kaly majú svoje špecifiká, ktorými sa odlišujú od kalov štandardných biologických procesov. Tieto 

rozdiely sú spôsobené už rozdielnou kvalitou čistených priemyselných vôd a spôsobom produkcie týchto kalov. 

Kým splaškové vody mávajú svoju viac-menej vyrovnanú produkciu aj kvalitu, pri priemyselných odpadových 

vodách je produkcia kalu úzko spojená s ich kvalitou, ktorá je odozvou na skladbu polutantov v odpadovej vode 

(k najproblematickejším patrí salinita vody, polárne aj nepolárne extrahovateľné látky, saponáty a pod.). Ďalšia 

priama väzba vychádza zo samotnej čistiarenskej technológie, v rámci ktorej sú kaly produkované. Často to býva 

proces chemickej koagulácie (predovšetkým alkalickej), ktorým sa polutanty vody prevedú z rozpustenej formy 

do zrazeniny a následne flokuláciou do kompaktných vločiek chemického kalu, separovateľného od vody. Veľkú 

úlohu v kalovom hospodárstve priemyselných ČOV tak zohrávajú spoľahlivé separačné procesy - sedimentácia, 

rôzne filtrácie, expanzná flotácia a procesy odvodňovania kalov (statické filtre, kalolisy, odstredivky, lamelové 

závitovkové lisy a pod.). Akékoľvek riešenie kalov by malo vychádzať zo spoľahlivých analýz, ale (ak sa dá) 

najmä z aplikačných skúšok s reálnou odpadovou vodou. Za progresívny prvok kalového hospodárstva možno 

považovať, že sa na trh dostal organický koagulant rastlinného pôvodu, ktorý nezvyšuje soľnosť vody a zvyšuje 

šance pre racionálne využitie priemyselných kalov z mnohých výrobných odvetví. V príspevku sú diskutované aj 

otázky legislatívnych, technologicko-technických a ekonomických faktorov, ktoré vplývajú na možné spôsoby 

spracovávania, ale najmä racionálneho využitia resp. likvidácie produkovaných priemyselných kalov. 

 

Kľúčové slová 

priemyselné kaly, kvalita kalu, koagulácia, expanzná flotácia, odvodňovanie kalov, využitie kalov 

 

 

Úvod 

Kaly z čistenia priemyselných odpadových vôd sa logicky výrazne odlišujú od kalov z biologických procesov 

čistenia odpadových vôd. Odlišnosti sú vo fyzikálnych vlastnostiach kalov (vzhľad, hustota / viskozita, štruktúra, 

lepivosť, farba, zápach a pod.), ale najmä v ich chemickom zložení, čo je - vzhľadom na spôsob ich produkcie - 

celkom logické. Tieto odlišnosti v kvalite logicky predurčujú aj možnosti ďalšieho spracovávania, využitia resp. 

likvidácie kalov z čistenia priemyselných odpadových vôd. Na úvod chcem objasniť pár zjednodušení v texte - 

pod pojmom „priemyselné odpadové vody“ sú myslené len technologické (procesové) vody, charakteristické pre 

ten ktorý technologický proces / -y , teda nie splaškové vody, zrážkové vody, chladiace vody, kondenzáty a pod. 

Druhé zjednodušenie - výraz „priemyselné kaly“ bude používaný výhradne pre kaly z čistenia priemyselných 

odpadových vôd (POV), hoci je evidentné, že v rôznych odvetviach priemyslu sú kaly produkované aj priamo vo 

výrobných technologických procesoch. Posledné zjednodušenie súvisí s písaným textom - priemyselné čistiarne 

odpadových vôd budú ďalej uvádzané ako PČOV.  

Dôvodom upozorňovania na priemyselné kaly je nielen fakt, že obvykle si pod pojmom kal z ČOV väčšina ľudí 

predstavuje biologický kal (pri ešte väčšom zjednodušení prebytočný aktivovaný kal), ale predovšetkým fakt, že 

kalové hospodárstvo PČOV sa vo viacerých odvetviach priemyslu stáva kľúčovým uzlom celej čistiarenskej 

technológie, ako po stránke investícií do kalového hospodárstva, tak aj z pohľadu prevádzkových nákladov na 

manipuláciu s kalmi, teda na ich spracovávanie / využitie / likvidáciu ...  

produkcia  priemyselných  kalov  a  primárna  manipulácia  s  nimi 

V praxi čistenia POV je relatívne málo procesov, v ktorých sa produkujú nejaké kaly. Ak by sme postupovali po 

imaginárnej technologickej linke, obvykle prvým technologickým uzlom PČOV, produkujúcim kaly, je hrubé 

mechanické predčistenie POV (príp. jemné - ak je vôbec súčasťou linky PČOV) resp. sedimenty z akumulačno-

egalizačnej nádrže (ak táto existuje). Tu len krátka poznámka - akákoľvek zmysluplne zrealizovaná a dostatočne 

veľká nádrž na akumuláciu a vyrovnanie kvality POV je obvykle najjednoduchším (a prevažne aj najlacnejším) 

riešením, ako sa dá zabezpečiť potrebné rovnomerné látkové zaťaženie linky PČOV. A práve látkové zaťaženie 
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býva v mnohých prípadoch tým rozhodujúcim parametrom pre funkčnosť a najmä účinnosť čistenia POV, kým 

hydraulické zaťaženie („prietok“) je (malo by byť) až odvodeným parametrom. To sa týka ako rozhodujúcich 

technických prvkov PČOV (zariadení), tak aj celej čistiarenskej linky. Látkové zaťaženie PČOV má významný 

vplyv aj na produkciu kalov - ich množstvo aj kvalitu. Ak by sme kal z akumulácie POV (obvykle sediment) a z 

mechanického predčistenia POV aj nazvali „primárny“ kal, nemá s klasickým primárnym kalom komunálnych 

ČOV veľa spoločného, ani čo sa týka množstva, ani kvality. Kaly z predčistenia a akumulácie POV sú najviac 

ovplyvnené typom výroby a spracovávanou surovinou, čo predurčuje aj možnosti ich spracovávania / využitia. 

V reálnej praxi najväčší podiel kalov vzniká v hlavnej čistiarenskej linke PČOV, kde často býva dominantným 

koagulačný proces. Ten je pomerne známy - ide o cielenú chemickú (niekedy aj fyzikálno-chemickú) úpravu 

POV, ktorou sa zmení fyzikálna („elektro-fyzikálna“) podstata hlavných polutantov POV tak, že z rozpusteného 

stavu prejdú do tuhého skupenstva. V niektorých prípadoch postačuje na takúto žiadúcu zmenu len úprava pH 

odpadovej vody - najčastejšie do alkalickej oblasti (napr. v praxi veľmi rozšírený proces zrážania ťažkých kovov 

z POV). Obvykle je výsledná „zrazenina“ (koagulát) jemná, takže za koaguláciu je potrebné zaradiť proces 

flokulácie. Flokuláciou sa z pôvodne jemných vločiek chemickej zrazeniny a zvyškov jemných nerozpustených 

látok z POV spontánne vytvoria väčšie aglomerované a prevažne kompaktné zhluky kalu, ktoré sa následne dajú 

vhodným fyzikálnym spôsobom odseparovať od (pred)čistenej POV. Na účely tejto separácie kalu od vody sa 

využívajú pomerne jednoduché (lepšie povedané dobre zvládnuté) procesy - je to prostá alebo čiastočne riadená 

sedimentácia a rôzne spôsoby mechanickej filtrácie. V reálnej praxi však nie sú zriedkavé ani prípady, keď sa 

„riedky“ kal resp. celá zreagovaná zmes načerpáva priamo do odvodňovacieho zariadenia. Jeho typ a kapacita 

závisí najmä od množstva takto separovanej zmesi / kalu, ale aj od ich kvality. Medzi diskontinuálnymi procesmi 

odvodňovania menších objemov priemyselných kalov prevláda jednoduché statické „filtračné“ odvodňovanie - 

ide o rôzne odvodňovacie filtre, výklopné odvodňovacie kontajnery a pod., pri väčších objemoch kalu sú to 

predovšetkým komorové filtre (kalolisy).  

Popri sedimentačných / filtračných postupoch patrí medzi procesmi separácie priemyselných kalov od vody k 

najčastejšie aplikovaným vzduchovo-tlaková expanzná flotácia (DAF = Dissolved Air Process). V porovnaní so 

sedimentáciou ide o intenzifikovaný a zrýchlený separačný proces, oproti filtrácii je podstatne menej náchylný 

na technické negatíva (najmä upchávanie), v porovnaní s odstreďovaním (ak sa separuje celý objem zreagovanej 

zmesi) zasa energeticky menej náročný Akýmsi „hybridom“ medzi separačnými zariadeniami sú kontinuálne 

lamelové (prípadne podobné sitové) závitovkové lisy. Ich obrovskou výhodou je nízka energetická náročnosť 

(napr. v porovnaní s odstredivkami), nevýhodou potreba dokonalej predúpravy kalu pred zahusťovaním alebo 

priamo (častejšie) odvodňovaním. Zvýšenú pozornosť tu treba venovať najmä výberu vhodného typu flokulantu 

a samotnému procesu flokulácie (požadujú sa väčšie kompaktnejšie vločky). 

Pri riešení, akú ďalšiu manipuláciu s priemyselným čistiarenským kalom zvoliť, je rozhodujúca produkcia kalu 

(objemová a/alebo hmotnostná), ale predovšetkým kvalita kalu. Oba tieto parametre sú silne závislé od samotnej 

výroby, ktorá priamo predurčuje produkciu aj kvalitu POV, takže priamo aj produkciu a kvalitu kalu. Čo sa týka 

produkcie kalu, je samozrejme v najväčšej miere závislá od koncentrácie samotnej POV. Ak je nejaká výroba už 

„zabehnutá“, bilancovať produkciu kalu nie je žiaden problém. Iná situácia ale je, ak sa má kalové hospodárstvo 

navrhnúť do projektu pripravovanej PČOV a výroba môže (ale aj nemusí) byť niečím špecifická. Ideálna situácia 

je, ak je možnosť vykonať aplikačný test s reálnou POV alebo aspoň kvalitatívne podobnou. Aj to prináša určité 

riziká, ale určite je to lepšia situácia, ako keď sa má vychádzať z teoretických údajov.   

Podľa mojich skúseností sa „bežná“ objemová produkcia priemyselného kalu z procesov chemickej koagulácie 

a flokulácie pohybuje na úrovni 4-6 % obj. denného prítoku POV. Nemožno to samozrejme zovšeobecňovať, ale  

táto hodnota je len málokedy prekračovaná (výnimky samozrejme existujú, a to aj smerom nadol). Ak sa potom 

v reálnej prevádzke ukáže, že objemová produkcia priemyselného kalu je nižšia, nič hrozné sa nestane, akurát 

kalojem a odvodňovanie kalu (ak vôbec existuje) budú mať kapacitnú rezervu. Je len málo prípadov (rýchlo sa 

rozkladajúce a/alebo zapáchajúce kaly), kedy to treba riešiť - obvykle rozdelením kalojemu (alebo výmenou za 

menší) a/alebo urýchlením procesu odvodňovania problémového kalu. 

 

Špecifiká  priemyselných  kalov  

Je celkom logické, že priemyselné čistiarenské kaly majú v porovnaní s kalmi z biologických ČOV svoje - často 

aj výrazné - špecifiká. Prvý dôvod je zrejmý, a tým je pôvod kalu. V prípade biologických kalov (bez ohľadu na 

typ procesu, v ktorom sú produkované) ide o zmesnú kultúru rôznorodých aquatických organizmov (viacerých  

trofických úrovní), ktoré sú za určitých prevádzkových podmienok cielene pestované a zámerne udržiavané v 

biologickom „reaktore“, aby svojou metabolickou činnosťou „čistili vodu“. Množstvo tohto kalu (a za určitých 

okolností aj jeho kvalitu) je možné udržiavať v určitom požadovanom rozmedzí. Keďže sa však biologický kal 

tvorí priebežne, musia byť jeho prebytky z procesu odťahované a následne ďalej spracovávané (odvodňované - 

odvážané - sušené - spaľované). V prípade priemyselných kalov (prevažne chemických) je situácia trochu iná - 

množstvo kalu (a za určitých okolností aj jeho kvalita) je priamou odozvou na druh a koncentráciu polutantov v 
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POV, teda na jej kvalitu. Kal sa vytvára špecifickým čistiarenským postupom, takže nielen jeho množstvo, ale aj 

koncentrácia a zloženie sú priamou závislé od množstva a charakteru POV. Na rozdiel od biologických kalov 

obvykle nemožno priemyselné kaly z rôznych odvetví priemyslu kvalitatívne porovnávať. Tu platí jednoduchá 

a prakticky všeobecne platná zásada - čo typ priemyselnej výroby, to iný kal. Dokonca aj zdanlivo rovnaké 

výrobné závody, spracovávajúce takú istú alebo podobnú surovinu, sa môžu v produkcii kalov odlišovať (často 

aj výrazne), a to predovšetkým v zložení kalu.  

Čo sa týka kvality priemyselných kalov (nielen „sušiny“), tam môže nastať problematická situácia, ak pri testoch 

s reálnou POV vyjde iná kvalita kalu, ako neskôr v skutočnosti. Príčin môže byť viacero, ale najčastejšou býva 

zlé vzorkovanie vody na testy, odlišnú kvalitu vody v dobe vzorkovania oproti neskoršej reálnej situácii príp. 

nečakanú (alebo ignorovanú) zmenu vo výrobnom procese. Niekoľko takýchto prípadov bude spomenutých 

v príkladoch z praxe.   

Tu sa musím pristaviť pri veľmi často sa opakujúcej chybe v projektoch, ale často aj pri realizácii kalového 

hospodárstva PČOV. Tá chyba má jednoduchý názov - „sušina“. Dovolím si tu krátke vysvetlenie - pri analýze 

akejkoľvek POV sa obvykle rozlišujú nerozpustené látky (NL) a rozpustené látky (RL). Podľa typu POV môže 

ísť o veľké - často aj rádové - rozdiely, ale je jasné, v čom a prečo je medzi týmito skupinovými ukazovateľmi 

rozdiel. Po chemickej úprave POV (opäť príklad najpoužívanejšej koagulácie) však vznikne kal nielen z NL, ale 

celkom logicky aj z RL - veď to bol účel chemickej úpravy vody. Po separácii kalu od (pred)čistenej vody sa 

vytvorí obvykle riedky kal, ktorý treba vhodným spôsobom spracovať (to samozrejme platí aj v prípade odvozu). 

Ale analyticky sa vo väčšine prípadov stanoví celková „sušina“ tohto kalu, kde už nie je rozlíšené medzi NL 

a RL, pritom RL môžu byť (a často sú) v „sušine“ dominantné. Ak s tým technológ, projektant resp. producent 

nemajú skúsenosti, ľahko sa stane, že celý systém kalového hospodárstva - najmä však proces odvodňovania - je 

navrhnutý prípadne aj zrealizovaný zle, keďže vychádza z údajov o „sušine“ kalu a nie o obsahu NL. Pri 

akokoľvek spôsobe  strojného odvodňovania kalov je však práve látkové zaťaženie - logicky zaťaženie NL - tým 

rozhodujúcim. Tu ešte jedna osobná poznámka - ak požiadavka znie na odvodňovacie zariadenie s hydraulickým 

výkonom xx m3/h a chýba požadované látkové zaťaženie, nie je práve jednoduché takejto požiadavke vyhovieť.  

Druhým špecifikom priemyselných kalov je (často) ich nerovnomerná produkcia. Kým produkcia biologických 

kalov býva viac-menej stabilná (samozrejme, že výkyvy existujú - najmä v závislosti od ročného obdobia), tak 

naopak, produkcia priemyselných kalov je závislá od výroby. A okrem veľkých strojárenských výrob, akými sú 

napr. automobilky, výroba elektrických zariadení a pod., býva produkcia POV nerovnomerná. To je typický jav 

pre sezónne potravinárske výroby, ale aj pre výroby, závislé od konkrétnych „šaržovitých“ objednávok, ako je  

výroba obalov, tlačiarne, menšie galvanizovne a pod. alebo od prísunu surovín (recyklovne plastov a pod.). 

Ďalším špecifikom priemyselných kalov je ich samotné zloženie - často obsahujú toxické či inhibičné zložky, ale 

aj menej problematické zložky, ktoré však bránia alebo obmedzujú ich ďalšie spracovanie / využitie / likvidáciu. 

Ako príklad pre prvú skupinu možno uviesť kaly s obsahom ťažkých kovov, farbív, ropných produktov a pod. 

Príkladom z druhej skupiny sú potravinárske výroby, ak kaly obsahujú zložky živočíšneho pôvodu (veľmi ťažko 

splniteľné podmienky ich racionálneho využitia), produkcia silne kyslých resp. silne alkalických kalov, kalov s 

obsahom lepidiel, anorganických solí, minerálií a pod. 

 

Vplyvy  na  kvalitu  priemyselných  kalov  

Je logické, že na kvalitu priemyselných kalov v najväčšej miere vplývajú polutanty POV, teda zvyšky surovín a 

pomocných látok, ale aj sanitačných prípravkov. Pri týchto prípravkoch sa pristavím - zvýšené požiadavky na 

kvalitu výrobkov (nielen potravín) a pracovného prostredia logicky vedú k potrebe udržiavať výrobné priestory a 

zariadenia v čistom stave, v mnohých prípadoch v hygienicky (hlavne mikrobiálne) čistom stave. To prináša so 

sebou potrebu používať rôzne sanitačné a hygienizačné prípravky, počnúc bežnými (lúhy / kyseliny, saponáty), 

až po špecializované (na báze vyšších alkoholov, etoxylátov a pod.).  

V prípade - nazvem ich štandardných - výrob sú hlavnými zložkami kalu viac-menej „predvídateľné“ látky. To 

je záležitosť ako potravinárstva, ťažkého strojárenstva, rafinérií, energetiky, celulózo-papierenského priemyslu, 

výroby surovín pre textilný priemysel, tak aj recyklovní plastov, autoumyvární a pod. Neplatí to však už napr. 

pre automobilový priemysel (u nás dominantný), teda hlavne pre väčšinu jeho subdodávateľov, ďalej pre výrobu 

kozmetiky, liečiv, výrobu obalov, pre tlačiarne a pod. Najmä výroba a povrchová úprava menších kovových a 

plastových výrobkov dokáže zmeniť kvalitu odpadových vôd tak, že býva problém „nájsť“ vhodnú čistiarenskú 

technológiu. Podobne je to aj pre umyvárne automobilových cisterien, ktoré vozia „kdečo“, čo sa potom objaví v 

odpadových vodách. Najmä za posledné dve-tri desaťročia sa tak výrazne zmenil charakter niektorých POV, že 

aj tie najpoužívanejšie fyzikálne a fyzikálno-chemické postupy, ako sú filtrácie, chemická koagulácia, sorbcia, 

výmena iónov a pod. bolo potrebné modifikovať, aby sa dosiahol požadovaný efekt čistenia pri primeraných 

nákladoch (BAT ?). Príčinou sú v prvom rade stále novšie a novšie „odolnejšie“ prípravky na povrchovú úpravu 

kovov a plastov a stále stabilnejšie emulzie (rezné, brúsne, chladiace ...), kde obvykle menej problémov robia ich 

základné zložky („predvídateľné“), ako rôzne stabilizátory a konzervanty. Podobne je to aj už pri spomínaných 
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rozličných sanitačných, hygienizačných, odmasťovacích a ďalších prípravkoch - od všetkých sa požaduje silnejší 

a dlhodobejší účinok, niekedy dokonca aj príjemná aróma, dobrý vzhľad povrchu atď.  

Veľkou skupinou problematických zložiek priemyselných odpadových vôd sa stávajú rozličné saponáty, teda po 

analytickej stránke povrchovo aktívne látky. V najpoužívanejšej skupine PAL-A (u nás aj najkontrolovanejšej 

a bežne limitovanej) také problémy nie sú, ale často sa stretávame s „obchádzaním“ limitovaných anionických 

prípravkov ich náhradou za PAL-K resp. PAL-N. Tie nie sú u nás až tak rozšírené, sledované, teda často ani 

limitované (poznámka – a máloktoré akreditované laboratórium ich stanovuje). Ak teda o nich príslušný úrad 

„nevie“ a producent (či už nevedome alebo vedome) o nich mlčí, môže byť spokojný - limit PAL-A logicky plní, 

ale problémy s odpadovou vodou (napr. vystabilizované tuky a oleje, silná pena) a následne kalom pretrvávajú.  

Keď už som pri problematike limitov, spomeniem významné znečisťujúce látky priemyselných odpadových vôd, 

ktoré často mávajú rozhodujúci vplyv na kvalitu priemyselných kalov. Ide o extrahovateľné látky (tuky a oleje 

rastlinného a živočíšneho pôvodu) a nepolárne extrahovateľné látky (NEL), čo sú bežne oleje ropného pôvodu. 

Obe tieto skupiny látok patria medzi tu už spomínané „predvídateľné“ polutanty odpadových vôd. Sú súčasťou 

spracovávanej suroviny (napr. mäso, mlieko) a do odpadových vôd sa dostávajú vo výrobnom procese (prevažne 

EL) alebo sú použité vo výrobnom procese resp. pri pomocných operáciách (rezné, brúsne, chladiace emulzie), 

teda obvykle ide o NEL. Je veľmi dôležité, aby sa pri schvaľovacom procese, ale najmä pri kontrole odpadových 

vôd, zohľadnil charakter týchto látok - počnúc pôvodom, cez ich fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti až po 

správanie sa vo vode a pri procese čistenia POV. Stačí nedôslednosť pri určení metódy stanovenia (hlavne 

detekcie) a producent limit plní resp. neplní, pritom on sám je v tom často nevinne. Stačí pri analýze niektorých 

EL či NEL (hlavne) aplikovať iné extrahovadlo alebo zvoliť detekciu v UV spektre namiesto IR spektra (alebo 

naopak). Rozdiely vo výsledkoch vedia byť diametrálne odlišné (aj rádovo !), nehovoriac ani o vplyve na kaly, 

ak sa spoľahneme na poskytnuté výsledky analýz (bez vlastnej kontroly či aplikačných testov). V tejto veci si 

neodpustím poznámku - dlhé roky sme upozorňovali úrady aj inšpekciu, že ropné látky = NEL, ale že NEL nie 

sú automaticky ropné látky. Táto osveta však nenašla odozvu, takže sme to napokon - na škodu veci - vzdali.   

Mnohí vieme, že aj „dokonalá“ európska dokumentácia býva bezradná (či skôr zradná ?) - napr. ak je v KBÚ  

údaj napr. 5-25 % či < 15 % „niečoho“, čo samotné je dosť zavádzajúce - ale čo je zvyšok do 100 % ? Ak to nie 

sú nebezpečné zložky (alebo ich výrobca považuje za svoje obchodné tajomstvo), tak tam uvedené jednoducho 

nie sú. To však neznamená, že nemôžu negatívne ovplyvniť kvalitu odpadových vôd a následnej aj vytvorených 

kalov resp. na postup získania týchto kalov.  

Na trendy zdokonaľovania látok a postupov vo výrobe musela vhodne zareagovať aj čistiarenská technológia. 

Tak sa vyvinuli lepšie a odolnejšie filtračné materiály (vrátane membránových), v prípade technológií s tvorbou 

kalov nové prípravky na chemickú úpravu odpadových vôd a inovované postupy resp. podmienky čistenia POV.  

Ja považujem za mimoriadnu vec, že sa našiel netoxický, nežieravý a pritom účinný organický koagulant na báze 

rastlinných surovín. Okrem dobrej práce s ním je mimoriadny efekt v kvalite vyprodukovaného kalu, ktorý 

neobsahuje žiadne kovy (na rozdiel od najpoužívanejších anorganických koagulantov na báze AlIII, FeIII či FeII), 

takže môže byť bez problémov spracovateľný napr. v bioplynovej stanici alebo aplikovaný na pôdu buď priamo 

alebo po zapracovaní do kompostu, hnojiva a pod. (aj keď vieme, ako upadol záujem o aplikácie kalov na pôdu). 

Súbežným efektom (často však oveľa významnejším) je, že tento koagulant nevnáša do odpadovej vody ďalšie 

anorganické soli, teda nezvyšuje obsah rozpustených látok v nich (najmä nesprávne stotožňovaných s RAS).  

V tejto kapitole ešte posledná otázka, dúfam však, že nie významovo. Ešte stále sa stretávame s neoprávnenými 

očakávaniami od producentov resp. požiadavkami schvaľujúcich úradov na účinnosť a efektívnosť (pred)čistenia 

priemyselných odpadových vôd chemickými resp. fyzikálno-chemickými postupmi. Ide hlavne o stanovené 

nesplniteľné limity pre vypúšťanie čistených odpadových vôd z výrobného závodu do verejnej kanalizácie resp. 

recipientu. Treba si uvedomiť, že aj tieto čistiarenské procesy (ako všetky ostatné) majú svoje prirodzené limity 

a nepomôže ani zvýšiť dávky príslušných činidiel, ani ich prípadná výmena (hoci niekedy môže byť prospešná), 

ani iné zásahy do procesu. Najmä v poslednej dobe sa nám stáva, že kvôli obmedzene plneným resp. neplneným 

limitom v 1-2 ukazovateľoch kvality vody sa ukazuje nutnosť ďalšej čistiarenskej technológie. Pritom neplnenie 

môže byť len o pár mg/l resp. percent, pritom ďalšia linka bude stáť desaťtisíce až státisíce EUR. A to platí aj 

pre priemyselné kaly - nie vždy je možné dosiahnuť ich kvalitu (obvykle „sušinu“) pri primeranom úsilí a za 

rozumnú cenu. Nie je náhodou v skratke BAT aj to A ? 

 

Možnosti a limity racionálnej  úpravy / využitia priemyselných  kalov   

Je zrejmé, že v posledných rokoch sa postupne zvyšuje úroveň (najmä nových) čistiarenských technológií pre 

priemyselné odpadové vody, kvalita aplikovaných činidiel, zdokonaľujú sa stroje a zariadenia čistiarenských 

liniek, vrátane systémov riadenia a kontroly týchto procesov. Hoci je stále čo zlepšovať, dovolím si tvrdiť, že sa 

dostávame do situácie, kedy limitujúcim faktorom efektivity priemyselných ČOV sa stáva kalové hospodárstvo. 

Čiastočne limitujúcim po stránke množstva produkovaných kalov, ale predovšetkým z pohľadu kvality kalov. Tu 

nemyslím len otázku „sušiny“ kalu, teda úrovne jeho odvodnenia, ale aj otázku jeho zloženia. Ako sa spomína už 
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vyššie, zloženie kalu je ovplyvnené látkami, ktoré sa do kalu dostávajú z odpadovej vody, teda ktoré pochádzajú 

zo spracovávanej suroviny a pomocných látok alebo sú dôsledkom výrobného procesu a sanitácie príp. balenia, 

skladovania a prepravy. Obvykle nie je možnosť zmeniť / vplývať na výrobný proces, aj keď výnimky sa občas 

môžu vyskytnúť (skúsim spomenúť v príkladoch z praxe). Tak ostáva možnosť racionálne ovplyvniť buď proces 

tvorby kalu alebo proces/-y ďalšej manipulácie s ním.  

Na ovplyvňovanie tvorby kalu veľa možností nebýva, nakoľko primárnou úlohou čistiarenskej technológie je 

vyčistiť odpadové vody na požadovanú / potrebnú úroveň. Čiastočne je možné ovplyvňovať len pH kalu a jeho 

konzistenciu (úpravou dávky flokulantu), ale nemalo by ísť o cielené zásahy do technológie. Z pohľadu kvality 

kalu sú tak prakticky jedinou možnosťou jej ovplyvnenia zmeny dávkovaných činidiel. K takýmto zmenám však 

treba pristupovať po dôkladnom zvážení, keďže každé činidlo má svoje pre a proti. Obvykle sa tak stáva pri 

zmene kvality odpadovej vody (napr. sezónna potravinárska výroba, rozdiely v produkcii a kvalite vody v lete a 

v zime, cielené zmeny vo výrobe atď.). K takémuto kroku by sa však malo pristúpiť až po dôkladnom odskúšaní 

s reálnou odpadovou vodou, ideálne v prevádzkovom rozsahu a po dlhšiu dobu (čo nie je vždy možné). Je dobré, 

ak je takáto zmena reverzibilná, najmä v prípade výmeny koagulantu (napr. na báze FeIII  za AlIII  alebo naopak, 

pri aplikácii organického koagulantu ...); podobne aj v prípade výmeny typu polymérneho flokulantu (obvykle 

anionický / kationický príp. „sily“ náboja). V prípade nutnej výmeny bežného alkalického činidla môžu nastať 

menšie problémy, keďže napr. roztok lúhu sa dávkuje priamo, kým vápenné mlieko treba pripravovať, takže sa 

mení aj technická zostava zariadení linky (prípravná nádrž, dávkovacie čerpadlo). Pri pomerne zriedkavých 

predúpravách odpadových vôd anorganickou kyselinou by výmena taktiež nemala byť problémom (obvykle je to 

výmena roztoku jednej kyseliny za roztok inej). 

V prípade bežných separačných zariadení na oddelenie odpadovej vody a vytvoreného kalu (sedimentácia / 

filtrácia / ich kombinácia / expanzná flotácia ...) sa dá ovplyvniť hustota odoberaného kalu, teda v konečnom 

dôsledku jeho „sušina“. Najlepšiu možnosť tu poskytujú flotátory, v ktorých sa bežne dá prepadová hrana na 

odtoku nastaviť tak, že výšku vrstvy zberaného kalu z hladiny určuje výška hladiny vody v nádrži flotátora. 

Okrem samotného zloženia a kvalitatívneho vyrovnania priemyselných odpadových vôd (ideálnym riešením je 

zaradiť miešanú akumulačno-egalizačnú nádrž) patria k limitujúcim faktorom ich (pred)čistenia, teda priamo či 

nepriamo aj tvorby kalu, fyzikálne vlastnosti týchto vôd. K najdôležitejším patrí teplota a pH, ale aj soľnosť, kde 

sa situácia v posledných rokoch dosť podstatne zmenila - je evidentné, že salinita vôd sa pozvoľne zvyšuje. Je to 

dôsledok rastu životnej úrovne - „prechemizovania“ viacerých ľudských činností (výrobných aj nevýrobných), 

zvýšených požiadaviek na čistotu (paradoxne !) životného a pracovného prostredia a pod. Soľnosť je vlastnosť 

vody, ktorá ovplyvňuje koagulovateľnosť polutantov (zmenou iónovej sily / vplyvom na stabilitu miciel a pod.), 

ale aj rozpustnosť plynov, čo vplýva najmä na oxické biologické procesy čistenia odpadových vôd, ale napr. aj 

na pomery pri tlakovo-vzdušnej expanznej flotácii. A ovplyvnenie koagulovateľnosti a separácie kalu od vody je 

priamym ovplyvnením jeho produkcie, kvality aj „sušiny“. Pri kvalite kalu treba ešte pripomenúť ďalší paradox, 

vyplývajúci z „modernejšieho“ života, a tým je zvyšovanie požiadaviek na čistotu pracovného prostredia, strojov 

a zariadení, potrubí, podláh a pod. Tieto požiadavky vedú k aplikácii už skôr spomínaných stále účinnejších, ale 

po chemickej stránke obvykle problematickejších, saponátov (PAL). Tieto látky dokážu výrazne ovplyvniť ako 

samotný proces čistenia POV (obvykle negatívne), tak aj konzistenciu a kvalitu v procese vytvoreného kalu, 

keďže spôsobujú vyššiu rozpustnosť EL aj NEL, ich vyššiu stabilitu vo vode atď.  

Z pohľadu možností ďalšieho spracovávania, ale hlavne využitia priemyselných kalov, treba spomenúť viacero 

faktorov, ktoré to ovplyvňujú – sú to legislatívne, technologické, technické a ekonomické faktory. 

K legislatívnym faktorom patria najmä určité nezrovnalosti legislatívy pre odpadové resp. vodné hospodárstvo. 

Ako príklad možno uviesť nezadefinovanú koncentračnú hranicu medzi kvapalným odpadom a odpadovou 

vodou. Stačí sa pozrieť do katalógu odpadov, koľko kvapalných odpadov resp. priamo odpadových vôd sa v 

ňom nachádza. A to sa týka aj priemyselných kalov, kde sa tá hranica v niektorých prípadoch ešte viac stráca. 

Potom sa nemožno čudovať, ak schvaľujúce a/alebo kontrolné inštitúcie pristupujú k riešeniu problémov 

najčastejšie   podľa teoretických poznatkov (legislatíva / literatúra) alebo podľa určitých predpokladov - a v tom 

je práve ten problém. Je všeobecne známe (teda odborníkom by malo byť), že každá priemyselná odpadová voda 

je iná, a to aj v prípade rovnakých závodov - stačia malé odlišnosti v sortimente či v spôsobe a podmienkach 

výroby. Tieto odlišnosti sa samozrejme prenášajú aj do rozdielov v produkcii / množstve a kvalite kalov, a tým 

aj do možností ich ďalšieho spracovávania a prípadného využitia. Legislatíva (či už odpadov alebo vôd) však 

takéto odlišnosti nepozná a všetky odpady resp. odpadové vody posudzuje rovnako, takže ani od spomínaných 

inštitúcií nemožno očakávať rozdielny prístup. Z vlastnej praxe považujem za problém v prvom rade 

posudzovanie priemyselných odpadových vôd podľa EO (v mnohých prípadoch ide o úplný nezmysel !), a tým 

aj skreslenú produkciu kalu a posudzovanie jeho kvality (stabilizovaný / nestabilizovaný). Ďalšie problémy 

vyplývajú zo zaraďovania kalov  do kategórie O resp. N. Často to býva kvôli spomínaným nezrovnalostiam 

v legislatíve, ale rovnako aj podľa výsledkov analýz. A to ani nehovorím o problémoch, ak by sa mal kal 
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prekategorizovať z kategórie N do O, čo je u nás takmer nemožné, aj keď by na to boli objektívne dôvody 

a dostatočne veľký súbor spoľahlivých analýz. 

Z technologických faktorov, ktoré vplývajú na možnosti racionálnej úpravy resp. využitia priemyselných kalov, 

sú najdôležitejšie tie, ktoré priamo ovplyvňujú jeho konzistenciu a koncentráciu („sušinu“), no hlavne chemický 

charakter. Sú to teda v prvom rade aplikované funkčné činidlá, z nich predovšetkým neutralizačné činidlo resp. 

(presnejšie) činidlo na cielenú úpravu pH priemyselnej odpadovej vody. Tým býva výnimočne kyselina - kde sa 

až také veľké vplyvy neprejavujú (snáď okrem vnosu N pri aplikácii kyseliny dusičnej), ale častejšie alkalizačné 

činidlá. A tu je veľký rozdiel, či sa aplikuje hydroxid sodný (priame a bezproblémové dávkovanie roztoku) alebo 

vápenné mlieko. Ide o činidlo, ktoré treba pripravovať, čo nebýva (hlavne v prípade menších ČOV) jednoduché 

pre obsluhu ani pracovné prostredie („fabrika vo fabrike“). Pre väčšie kapacity to až takým problémom nie je, 

nakoľko už existujú moderné vápenné hospodárstva, teda bezprašná plnoautomatizovaná príprava a dávkovanie 

vápenného mlieka. Väčšinou je po technologickej stránke minimálne rovnako účinné, často však efektívnejšie, 

keďže katión Ca2+ pôsobí aj ako „pomocný“ koagulant. Napr. v prípade obsahu väčšiny ťažkých kovov alebo 

potravinárskych zložiek v POV (tuky, bielkoviny, škroby, vláknina ...) býva vápenné mlieko účinnejšie, voda je 

čírejšia, kal kompaktnejší a lepšie odvodniteľný. Iná vec je potom jeho prípadné využitie, kedy sa obsah „vápna“ 

môže stať príčinou menších možností využitia kalov, ale paradoxne aj naopak - niekedy je vítaný (alkalitou).  

Z pohľadu kvality kalu, a tým aj jeho ďalšieho spracovávania a využitia, má vplyv druh použitého koagulantu. 

Pred jeho voľbou sa odporúča vykonať aplikačné testy s reálnou POV, kedy sa môže prejaviť rozdielna účinnosť 

tých najpoužívanejších činidiel na báze AlIII resp. FeIII (príp. FeII), CaCl2 a pod. Na kvalitu kalu (ale najmä na 

jeho odvodniteľnosť) je vplyv anorganického koagulantu oveľa menší ako na čistotu samotnej POV. Na druhej 

strane však treba podotknúť, že „železité“ kaly sa často považujú za menej problematické ako kaly „hlinité“. To 

sú poznatky najmä od prevádzkovateľov bioplynových staníc, ale aj od odberateľov kalov (už ojedinelých) na 

účely priamej či nepriamej aplikácie na pôdu.  

Skúsenosti s termickými procesmi na spracovávanie kalov nemám, takže sa k nim vyjadriť neviem.  

V poslednej dobe máme rozpracovaných zopár projektov koagulácie POV s aplikáciou organického koagulantu. 

Ide o prípravok na rastlinnej báze, takže by mal mať celkom jednoznačne pozitívny vplyv na kvalitu kalov, 

a tým aj na ich možné využitie. Naše skúsenosti sú zatiaľ len z jednej praktickej aplikácie v zahraničí, ale z 

pohľadu účinnosti pri väčšine aplikačných testov v ničom nezaostáva za klasickými koagulantmi. Vo viacerých 

prípadoch sa dokonca ukazuje účinnejší, často aj pri menších dávkach (samozrejme, po prepočte na relevantné 

koncentrácie a dávky). Okrem jednoduchej manipulácie (spočíva v príprave pracovného roztoku z kvapalného 

koncentrátu) je výhodou, že tento prípravok je účinnejší v širšom spektre pH ako anorganické koagulanty. Nie je 

preto potrebná žiadna príp. len minimálna úprava pH odpadovej vody (napr. pri veľmi nízkom pH). Momentálne 

sme v štádiu riešenia logistiky dovozu, skladovania a predaja tohto koagulantu. 

Podobne ako pri koagulantoch, možno hovoriť aj o vplyve polymérnych flokulantov na kvalitu kalu. V prípade 

vhodne zvolených práškových prípravkov (anionický / kationický / rozdielny náboj ...) po technologickej stránke 

obvykle nedochádza k negatívnemu ovplyvneniu kvality kalu. Trochu iná situácia môže nastať pri emulzných 

flokulantoch (u nás ešte stále v praxi menej používaných), ktoré môžu mať vplyv na konzistenciu kalu. 

Z technických faktorov, vplývajúcich na možnosti spracovávania a ďalšieho využitia či likvidácie priemyselných 

kalov, treba vidieť najmä zmeny či náhradu strojných zariadení a podmienok ich prevádzky. Ide predovšetkým o 

sedimentačné nádrže (napr. intenzifikácia lamelovou vostavbou resp. náhrada za lamelové usadzovacie nádrže), 

pri filtráciách rôzneho druhu o zmenu filtrov (typ, rýchlosť, profil, priepustnosť ...), pri separačných zariadeniach 

o vyspelejšie a/alebo výkonnejšie typy - odstredivky / kalolisy / flotátory / lamelové lisy a pod. Významnú úlohu 

zohráva aj spôsob riadenia (čiastočne aj kontroly) týchto zariadení, úroveň servisu a pod., kde „do hry“ vstupujú 

aj také faktory, ako je diaľkový dohľad nad technológiou príp. aj jej ovládanie. 

Z ekonomických faktorov môže ovplyvniť kalovú koncovku najmä výška investície do čistiarenskej linky resp. 

do linky kalového hospodárstva. V posledných rokoch sa kladie dôraz najmä na výšku prevádzkových nákladov. 

Dá sa povedať, že elektrický príkon či výkon sa modernizáciou zariadení za posledné roky pomaly znižuje, takže 

táto zložka prevádzkových nákladov klesá. Pri ostatných položkách je to obvykle naopak - narastajúcou cenou 

práce sa zvyšujú mzdy a odvody, z rovnakých dôvodov stúpa cena funkčných činidiel aj náhradných dielov, cena 

práce pri vlastnom aj externom servise a pod. Môj osobný poznatok - vyššia cena náhradných dielov často nie je 

odrazom ich kvality, ale zdá sa mi (podobne ako v domácnostiach), že „nie je dobré“, ak akékoľvek zariadenie 

vydrží fungovať dlho a spoľahlivo, ale po určitom čase (skončení záruky ?) treba niektoré časti vymeniť. Aspoň 

mne sa zdá, že túto filozofiu prijali viacerí výrobcovia zariadení pre kalové (všeobecnejšie vodné) hospodárstvo. 

 

Príklady  z  praxe  priemyselných  ČOV 

Už v teoretickej časti tohto príspevku som sa snažil zdôrazniť rozdiely priemyselných kalov - nie je vhodné ich 

posudzovať resp. porovnávať s prebytočnými kalmi z biologických čistiarenských procesov. Tie sú produktom 

odlišných procesov, za odlišných podmienok, a tým aj s odlišným charakterom a kvalitou. Aj z pohľadu odpadov 
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ide o inú kategóriu, či už sa týka legislatívy (pomerne jasné zaradenie), špecifikácie zloženia (vrátane kontroly), 

tak aj možností úpravy a prípadného využitia resp. likvidácie.  

Ak už bolo spomínané, kaly z čistenia POV sa výrazne odlišujú aj jeden od druhého, často dokonca aj v rámci 

toho istého čistiarenského procesu. Príčinou nemusí byť ani sezónna potravinárska výroba (typická napr. pre 

spracovávanie ovocia a zeleniny) resp. spomínané zmeny vo výrobe, závislé od odbytu objednaného produktu. 

Môžu to byť zmeny v charaktere POV, vyplývajúce zo šaržovitosti výroby, zmien v kvalite samotnej suroviny 

príp. pomocných látok resp. (najmä ?) sanitačných prípravkov, ale aj technických podmienok vo výrobe (napr. 

teplota, prašnosť či vlhkosť pracovného prostredia). 

Príkladov z praxe tvorby, hodnotenia, spracovávania a príp. využívania priemyselných kalov mám samozrejme 

dosť. Problém je však v tom, že nie sú hodnotené analyticky resp. bilančne - maximálne tak produkcia kalov za 

určité obdobie (obvykle rok). Posúdeniu produkcie či kvality kalu sa producenti nevenujú spôsobom, ktorý by sa 

dal zahrnúť do textu, a to ani v prípade zmien v produkcii či kvalite. Pritom obrazového materiálu (fotografií) je 

k dispozícii veľké množstvo. Pokúsim sa preto niektoré príklady z praxe aspoň popísať a fotografie prenechám 

na vizuálnu prezentáciu počas prednášky.  

Ako príklad zmeny v množstve a kvalite kalu môže slúžiť 2 galvanizovne v SR, kde sme pred niekoľkými rokmi 

inštalovali priemyselnú ČOV. Oba typy priemyselných odpadových vôd obsahovali vysoko nadlimitné množstvá 

ťažkých kovov (Cu, Cd, Ni, Pb, Sn, Zn), v prípade galvanizovne KS to bolo aj množstvo minerálnych olejov (v 

akumulačnej nádrži sú preto nasadené skimmery). V oboch závodoch boli nainštalované kontinuálne pracujúce 

plnoautomatické koagulačné reaktory typu EVHfilter na báze alkalickej koagulácie. Spoločným znakom sú  

nižšie potrebné dávky alkalizačného činidla (v KS je to NaOH, v ChPE vápenné mlieko), keďže už z výrobného 

procesu prichádzajú alkalické OV. Ako koagulant sa dávkuje síran železitý (PIX-113), na flokuláciu anionický 

flokulant Praestol 2540. Na odvodňovanie chemických kalov majú obe tieto F-ChČOV inštalované kalolisy - 

v KS je to úplne nový kalolis, kým v závode ChPE ostali 2 pôvodné staršie kalolisy.  

V galvanizovni ChPE došlo k zmene niektorých aplikovaných kovov vo výrobe a znížila sa produkcia NEL. 

Staré diskontinuálne koagulačné reaktory boli nahradené novou plnoautomatickou linkou na báze EVHfiltra. 

Tým sa zmenil spôsob odťahu kalu, stúpla jeho produkcia (dokonalejší spôsob predúpravy POV), ale najviac sa 

zmena prejavila v kvalite kalu - kal je kompaktný, tým sa aj v starých kalolisoch dosahuje vysoká „sušina“ kalu. 

Galvanizovňa KS je príklad, keď výrobca po pár rokoch komplet vymenil chemické činidlá na povrchovú 

úpravu kovov (odmasťovanie a pokovovanie súčiastok) a na sanitáciu zariadení a potrubí. Na túto veľkú zmenu 

bolo treba zareagovať - posúdiť dokumentáciu jednotlivých prípravkov (KBÚ, technické listy), zrealizovať 

aplikačné testy a následne upraviť technológiu F-ChČOV. Okrem zvýšeného penenia (pred)čistenej POV sa 

mierne zvýšila produkcia kalu (nárast asi o 10-12 %) a jeho „sušina“ - priemerne o 20-25 % pôvodnej hodnoty, 

po odvodnení v kalolise asi o 4 %. Žiaľ, veľa meraní neexistuje - max. tak „sušina“ odvodneného kalu, pretože 

za ňu sa platí.  

Zmien tohto typu je v praxi PČOV veľké množstvo - obvykle mali všetky zmeny pozitívny dopad na produkciu 

a kvalitu kalov, pritom nie vždy boli zmeny cielené na kalové hospodárstvo. Písať o týchto realitách by bolo 

viac-menej opakovaním podobných skúseností a výsledkov; niektoré budú odprezentované. 

Úplne iná situácia je, ak sa realizuje cielená zmena čistiarenskej technológie PČOV, často dokonca zameraná na 

kalové hospodárstvo, teda na produkciu a kvalitu kalu. Je zopár pozitívnych príkladov z praxe, ak sa na potrebnú 

alkalizáciu POV namiesto roztoku lúhu použije vápenné mlieko. K oveľa zaujímavejším pozitívnym zmenám ale 

treba zaradiť už spomínanú náhradu anorganických koagulantov organickým koagulantom. Zatiaľ jediný príklad 

z našej praxe je čistenie odpadových vôd zo spracovávania červenej repy - tie sú extrémne zaťažené organickými 

zložkami, ktoré sú ťažko biodegradabilné. Po vykonaní mnohých aplikačných skúšok s týmito POV sa jedinou 

nádejnou cestou ukazovala chemická koagulácia. Výsledky testov s anorganickými koagulantmi boli síce ako-

tak uspokojivé (najmä s hlinitanom sodným), ale požadovaná účinnosť sa dosiahla až pri extrémnej dávke lúhu 

(pH  12), ale aj koagulantov. Vzniknuté kaly boli nekompaktné a zle separovateľné, navyše vodu bolo treba 

„vrátiť“ do povoleného rozmedzia pH pre obecnú ČOV. Napokon sa presadil organický koagulant BCG - a hoci 

boli potrebné dávky vyššie ako sú obvyklé, vytvorený kal bol hustý, kompaktný a dobre separovateľný, hoci nie 

v koagulačnom reaktore so sedimentačnou a filtračnou zónou (ako bol pôvodný zámer), ale na rotačnom site. Za 

problematické sa však považujú vyššie prevádzkové náklady. 

 

Záver 

Týmto príspevkom som chcel upozorniť na to, že čistiarenské kaly z priemyselných ČOV majú svoje - často aj 

výrazné - špecifiká a že ich treba posudzovať a riešiť práve so zreteľom na ne. Biologické kaly považujeme za 

normálny produkt čistiarenského procesu v BČOV a - keďže ide prevažne o komunálne ČOV - tak sa na ne hľadí 

ako na súbežne produkovanú zložku čistiarenského procesu, ktorú treba len vhodným spôsobom „riešiť“. Ale na 

priemyselné odpadové vody, a ešte viac na priemyselné kaly, väčšina ich producentov hľadí ako na „nutné zlo“, 

ktoré im len komplikuje život. No a - samozrejme - predražuje samotnú výrobu, keďže „uberá“ z potenciálnych 
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investičných ale aj prevádzkových prostriedkov, ktoré by producent mohol použiť „zmysluplnejšie“  (použil som 

výraz viacerých majiteľov či riaditeľov závodov resp. zodpovedných vedúcich pracovníkov). Niekedy sa týmto 

ľuďom nečudujem - najmä, ak k nim aj schvaľovacie a kontrolné inštitúcie pristupujú ako k nezodpovedným 

„nepriateľom“ životného prostredia. Pracovníkom v kultúre, školstve, zdravotníctve, energetike, doprave či v 

ďalších odvetviach nepopierame právo, aby svoju prácu odviedli čo najlepšie. Ale mnohí sa čudujú, ak 

priemysel chce vyrábať poctivo a kvalitne, ale čistenie odpadových vôd a spracovanie kalov sú pre neho 

príťažou. Tlačí sa mi na papier myšlienka, že za všetkým sú peniaze, pretože vyššie spomínané odvetvia sú 

úplne alebo prevažne finančne závislé od štátu, kým priemysel musí vytvárať hodnoty, za ktoré sa peniaze 

získavajú. Pri filozofii, že „peniaze sú až na prvom mieste“, je dosť ťažké presviedčať producentov, že sú aj iné 

kritériá, ktorými by sa mali riadiť. A určite jedným z nich je ekologické povedomie a celkovo vzťah k životnému 

prostrediu. Že to nie je (a nebude) jednoduché ani lacné, je nám všetkým jasné.  

Svojim príspevkom som sa snažil popísať problematiku priemyselných kalov, pri širšom pohľade priemyselných 

odpadových vôd. Na konci si dovolím ešte jednu osobnú, ale jednoznačne naivnú, poznámku - očakával by som, 

že aspoň zahraniční majitelia či riaditelia priemyselných podnikov by mali (či aspoň mohli) zohľadňovať aj iné 

kritériá, ako finančné. Pritom realita u mnohých z nich je opačná - ako sa vyhnúť riešeniu odpadových vôd (tým 

aj kalov), a ak riešiť, tak čo najlacnejšie - tomu sa až tak nečudujem, ale nie najlacnejšie za každú cenu ! Na 

jednu stranu je dobré, ak sa popri výzvach na projektovanie a realizáciu nových PČOV objavujú aj požiadavky 

na rekonštrukciu a/alebo dobudovanie priemyselných ČOV. No na druhej strane je nám ľúto, ak vidíme, aké 

riešenia (samozrejme najlacnejšie !) boli producenti ochotní zaplatiť - pritom nie vždy ide o zlé dedičstvo  

predošlého režimu. Ak môj príspevok vyvolá záujem alebo aspoň diskusiu na tému priemyselných odpadových 

vôd a kalov, splnil svoj účel. Ak nie, tak aspoň ďakujem čitateľom zborníka resp. poslucháčom za pozornosť. 
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VLIV KONFIGURACE ANAEROBNÍ STABILIZACE NA ODVODNITELNOST 

KALŮ 
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Vysoká škola chemicko – technologická v Praze, Ústav technologie vody a sprostředí, Technická 5, 166 28 

Praha 6 - Dejvice 

 

 

 

Úvod 

 

Význam odvodnitelnosti kalu jakožto klíčového parametru pro hodnocení kvality stabilizovaného kalu roste 

současně s rostoucím zájmem o aplikaci termických procesů finálního zpracování kalu, jako je sušení, spalování, 

pyrolýza, atd. Odvodnění je obecně definováno jako „odstranění dostatečného množství kapalné frakce kalu, aby 

se choval jako pevná látka“ a odvodnitelnost je pak vlastnost kalu určující míru dosažitelného odvodnění 

(Yukseler 2007). Tento komplexní parametr je určen mnoha faktory, které dosud nebyly dostatečně 

vyhodnoceny. 

 

Z praktického hlediska je důležité, aby odvodnitelnost přinášela informace o obsahu vody odstranitelné z kalu 

mechanickými procesy (lisování, odstřeďování atd.), protože energetické nároky související s odstraňováním 

vody těmito procesy jsou mnohem nižší než ve srovnání s tepelnými procesy (odpařování vody). Jakékoli 

zlepšení odvodnitelnosti kalu proto může mít velký vliv na energetickou bilanci kalového hospodářství.  

 

Mnoho autorů publikovalo výsledky naznačující vztah mezi odvodnitelností a složením kalu: extracelulární 

polymerní látky (EPS), poměr NLZŽ/NL, koncentrace dvojmocných iontů, fosforečnanů (Liu 2003, Vaxelaire 

2004, Guang-Hui 2009, Lü 2015, Yeneneh 2016, Zhang 2016). Také teplota je často uváděna jako parametr 

ovlivňující vlastnosti kalu, avšak pokud jde o odvodnitelnost, závěry jsou někdy protichůdné (Houghton 2000, 

Ferrer 2010, Suhartini 2014). Některé práce dokonce ukázaly, že nejen teplota, ale i termická historie kalu může 

nevratně ovlivnit reologické vlastnosti kalu (Farno 2014). K dispozici je však mnoho protichůdných informací o 

vlivu technologie anaerobní stabilizace na odvodnitelnost kalu. Pravděpodobně jedinou výjimkou jsou údaje o 

zlepšení odvodnitelnosti kalu po tepelné hydrolýze (Neyens 2003).  

 

Velkou výzvou výzkumu zaměřeného na odvodnitelnost kalů je nalezení vhodné metody hodnocení 

odvodnitelnosti, protože většinou používané měření času kapilárního sání (CST) často není vhodné (Jenicek 

2018).  

 

Další z metod použitelných pro stanovené odvodnitelnosti je centrifugační metoda. Tato metoda je blíže popsána 

v jednom z našich předchozích příspěvků, např. (Vojtíšková 2019). Silnou stránkou centrifugační metody je to, 

že charakterizuje pouze vlastnosti kalu a není ovlivněna kvalitou flokulantu, nevýhodou je, že koncentrace 

odvodněného kalu je výrazně nižší ve srovnání s koncentracemi dosahovanými v provozním měřítku. 

 

Proto jsou hlavními cíli předkládaného příspěvku: ověření nové metody hodnocení odvodnitelnosti kalu založené 

na využití laboratorního kalolisu a aplikace této metody na hodnocení odvodnitelnosti kalu stabilizovaného 

různými postupy. 

 

 

Materiály a metody 

 

Vzorky kalu 

 

Vzorky kalu pocházely z poloprovozního reaktoru postaerace a ze dvou městských ČOV. 

 

Poloprovozní reaktor postaerace 

 



29. konferencia KALY A ODPADY 2020      

Senec, 19.-20. marec 2020 

 

- 74 - 

 

Anaerobně stabilizovaný kal byl čerpán ze zásobní nádrže do reaktoru ve tvaru válce a objemu 1 m3 (objem kalu 

0,5 až 0,7 m3), kde byl kontinuálně promícháván pomaloběžným lopatkovým míchadlem a provzdušňován 

hrubobublinným aeračním elementem napojeným na dmychadlo. Pomocí sond byla on-line měřena koncentrace 

rozpuštěného kyslíku a hodnota pH kalu v reaktoru. Hladina kalu byla sledována prostřednictvím senzoru výšky 

hladiny spojeného s čerpadlem pro dávkování odpěňovače v případě nadměrného pěnění kalu. Odpouštění kalu z 

reaktoru do odpadu a připouštění nového anaerobně stabilizovaného kalu ze zásobní nádrže probíhalo pomocí 

čerpadel v pravidelných intervalech cca 4krát za den. 

 

Kaly z městských ČOV 

 

Byly vybrány dvě městské čistírny odpadních vod s mezofilní a termofilní anaerobní stabilizací, které měly 

srovnatelnou koncentraci NL (nerozpuštěné látky), NLZŽ (organická část nerozpuštěných látek) a poměr 

NLZŽ/NL. Charakteristika testovaných kalů je uvedena v Tab. 1. 

 

Tabulka 1. Charakteristika kalů z mezofilní a termofilní anaerobní stabilizace 

 mezofilní termofilní 

provozní teplota [oC] 40 55 

NLZŽ [g·L-1] 13,2-14,5 13,6-15,5 

NL [g·L-1] 23,4-25,6 24,8-27,1 

NLZŽ/NL [-] 0,57-0,58 0,56-0,58 

 

Vzorky flokulantů 

 

V této práci bylo použito několik typů flokulantů ve spolupráci s kolegy ze Sokoflok s. r. o. Nejprve byl testován 

práškový flokulant SOKOFLOK 55 GP, poté také tekuté flokulanty SOKOFLOK ZM CT a SOKOFLOK EM 

440. Uvedené flokulanty se lišily obsahem aktivní složky – (práškový 100%, tekutý 50 %). Z těchto flokulantů 

byl připraven roztok o koncentraci 2,5 a 5 g·L-1. Použita byla vodovodní voda a roztok byl míchán na 

magnetické míchačce, dokud nezmizely hrudky. Roztok byl uchováván v přikryté kádince při pokojové teplotě, 

později v lednici, po dobu maximálně dvou týdnů. 

 

Analýzy 

 

Centrifugační metoda hodnocení odvodnitelnosti 

 

Do předem zvážené centrifugační zkumavky bylo odměřeno přibližně 25 mL kalu, poté byla zkumavka s kalem 

opět zvážena. Vzorek byl odstředěn při 13000 min-1 po dobu 10 min a kalová voda byla slita k další analýze. 

Množství odstraněné vody bylo vypočteno jako rozdíl hmotnosti kalové suspenze před odstředěním a hmotnosti 

kalového koláče. Sušina kalového koláče byla spočtena z hmotnosti kalového koláče a hmotnosti sušiny kalu a 

jeho specifické hmotnosti 

 

Metoda odvodnění pomocí laboratorního kalolisu 

 

Principem této metody je vyvločkování určitého množství kalu přídavkem určité dávky flokulantu a následná 

separace suspenze na kalolisu. Během lisování byl aplikován konstantní tlak a test byl ukončen, když 

nedocházelo k dalšímu uvolnění kalové vody. Poté byl kalový koláč vyjmut a sušen v předem zvážené misce z 

hliníkové fólie při 105°C po dobu alespoň 12 hod. Sušina kalového koláče byla vypočtena jako podíl hmotnosti 

vysušeného kalového koláče a hmotnosti vlhkého koláče. 
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(A) (B) 

  
Obrázek 1. A- Laboratorní kalolis Mareco minipress MMP-3/2 používaný při hodnocení odvodnitelnosti; B – 

slisovaný kalový koláč 

 

 

Výsledky a diskuze 

 

Centrifugační metoda hodnocení odvodnitelnosti 

 

Výsledky pro mezofilní a termofilní kal 

 

V první sérií experimentů byla dosud využívaná centrifugační metoda hodnocení odvodnitelnosti podrobněji 

zkoumána. Cílem bylo zjistit, jak může změna některých parametrů, jako je rotační rychlost a doba centrifugace, 

ovlivnit účinnost odvodňování kalu. Dalším úkolem bylo ověřit, zda je koncentrace nerozpuštěných látek v 

kalové vodě významně ovlivňuje výsledek. 

 

Byly vybrány kaly z různých ČOV jak s mezofilní, tak s termofilní anaerobní stabilizací. Na rozdíl od 

standardního postupu uvedeného výše byla v těchto experimentech veškerá kalová voda slita a poté zfiltrována 

pomocí předem zvážených filtrů ze skleněných vláken s velikostí pórů 0,45 µm. Filtry byly po vysušení při 

105 °C znovu zváženy a byla vypočtena hmotnost zbývajících nerozpuštěných látek (NL). Zfiltrovaná kalová 

voda byla použita k analýze rozpuštěných látek (RL).  

 

 

Obrázek 2. Sušina kalového koláče při různých rotačních rychlostech 
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Při konstantní době centrifugace 10 min byly testovány rotační rychlosti 7000, 10000, 13000 a 14500 min-1. Jak 

je vidět na Obrázku 2, s rostoucí rotační rychlostí sušina kalového koláče v důsledku lepší separace pevné a 

kapalné fáze opět rostla, ovšem rozdíl nebyl tak velký. Množství zbylých nerozpuštěných látek klesalo, přičemž 

při rychlostech 13000 a 14500 min-1 bylo přibližně stejné (viz Obrázek 3). 

 

 

Obrázek 3. Množství zbývajících nerozpuštěných látek při různých rotačních rychlostech 

 

Při statistickém vyhodnocení této metody (10 min, při 13000 min-1) byla zaznamenána o něco vyšší sušina 

kalového koláče pro mezofilní stabilizovaný kal. Relativně nízká směrodatná odchylka potvrzuje vhodnost této 

metody pro rychlé a jednoduché vyhodnocení odvodnitelnosti (Tabulka 2). 

 

Tabulka 2. Statistické vyhodnocení centrifugační metody testování odvodnitelnosti 

typ kalu  sušina kalového koláče 

[g·L-1] 

termofilní průměr  

sm. odchylka 

161 

4 

mezofilní průměr 

sm. odchylka 

178 

3 

 

Výsledky pro poloprovozní postaerační experiment 

 

Stejná metoda byla použita i pro hodnocení změny odvodnitelnosti anaerobně stabilizovaného kalu při jeho 

postaerace v dlouhodobém poloprovozním experimentu (viz Tabulka 3). 

 

Tabulka 3. Sušina kalového koláče během poloprovozního postaeračního experimentu za různých dob zdržení 

 

t [d] doba zdržení [d] 
přítok 

[g·L-1] 

odtok 

[g·L-1] 

zvýšení sušiny 

kalového koláče [%] 

0 6 110 110 - 

7 6 143 138 -3,5 

14 6 132 146 10,6 

21 6 128 140 9,4 

35 6 138 142 2,9 

42 6 131 132 0,8 

49 6 133 143 7,5 

56 4 129 126 -2,3 

70 4 117 122 4,3 

99 4 134 150 11,9 
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Bylo zjištěno, že po zapracování reaktoru se sušina kalového koláče zvýšila v důsledku postaerace v průměru o 6 

% při době zdržení 6 dnů a o 8 % při době zdržení 4 dny. Postaerací se výrazně snížil i obsah nerozpuštěných 

látek a to o 13 % a 9 %. Oba procesy souvisí s rozkladem kalu a dalšími změnami, ke kterým dochází během 

postaerace. 

 

Uvedené parametry jsou důležité pro množství finálního kalu k transportu a likvidaci. Můžeme odhadnout, že 

celková hmotnost kalového koláče, který se má zlikvidovat, se snížila o 18 % při době zdržení 6 dní a o 16 % při 

době zdržení 4 dny. To by mělo velmi pozitivní praktický dopad na kalové hospodářství ČOV. 

 

Výhody a nevýhody metody 

 

Při zhodnocení vhodnosti této metody lze uvést jako hlavní výhody uvést: 

• absenci flokulantu, který proto neovlivňuje chování testovaného kalu, 

• jednoduchost a relativně nízkou časovou náročnost, 

• dobrou opakovatelnost. 

 

Jako nevýhody této metody je nutné zmínit: 

• nízkou sušinu kalového koláče ve srovnání s výsledky v plném měřítku 

• vysoký podíl zbývajících nerozpuštěných látek v kalové vodě po slití, nízkou 

účinnost separace pro některé typy kalů 

 

 

Metoda odvodnění pomocí laboratorního kalolisu 

 

Optimalizace metody 

 

Nejprve bylo potřeba určit optimální podmínky pro vyvločkování kalu, tzn. určit čas a počet otáček pro rychlé a 

pomalé míchání. V závislosti na hustotě kalu bylo zkoušeno rychlé míchání pomocí magnetické míchačky při 

750 – 1000 otáčkách za minutu po dobu 20 – 40 s a pomalé míchání při 250 otáčkách za minutu po dobu 3 – 6 

min. Poté byla vizuálně hodnocena čistota supernatantu (kalové vody). V některých případech došlo k vytvoření 

sice čirého supernatantu ale pouze jedné velké vločky (viz Obrázek 4), která by mohla při praktickém využití 

ucpat odvodňovací zařízení a způsobit tak problémy. Bylo tedy nutné zlepšit metodu míchání. Proto byla 

v následujících testech použita mechanická míchačka a probíhalo pouze rychlé míchání pro co nejlepší 

rozmíchání flokulantu. Ukázalo se, že pomalé míchání na tvorbu vloček vliv již nemá. V závislosti na hustotě 

kalu probíhalo rychlé míchání při 500 – 700 otáčkách za minutu po dobu 2 – 3 minuty. 

 

 
Obrázek 4. Příklad špatného vyvločkování kalu 
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Výsledky pro poloprovozní postaerační experiment 

 
Z testovaných flokulantů se jako nejvhodnější ukázal práškový flokulant, resp. jeho vodný roztok o koncentraci 

5 g·L-1. Dávky flokulantu se pohybovaly od 30 do 35 g/kg VL pro přítok a od 25 do 35 g/kg VL pro odtok (viz 

Tabulka 4). Rozdíl byl i v době nutné pro odvodnění – pro přítok byla většinou nutná delší doba.  

 

Tabulka 4. Sušina kalového koláče během poloprovozního postaeračního experimentu 

 

 přítok odtok 

t [d] 

dávka 

flokulantu 

[g/kg VL] 

čas 

lisování 

[s] 

sušina kalového 

koláče [g·L-1] 

dávka 

flokulantu 

[g/kg VL] 

čas 

lisování 

[s] 

sušina 

kalového 

koláče [g·L-1] 

14 30 1998 347 30 999 372 

49 35 999 363 35 999 354 

56 35 3996 387 35 3996 339 

70 35 1998 316 25 1998 336 

92 35 999 345 25 999 360 

99 35 999 375 25 999 373 

 

 

Z výsledků statistického vyhodnocení této metody je zřejmé, že se dá dosáhnout přibližně stejné koncentrace 

kalového koláče za použití menší dávky flokulantu, což je velmi důležité pro praktické využití.  

 

Tabulka 5. Statistické vyhodnocení metody odvodnění pomocí kalolisu pro poloprovozní postaerační 

experiment 

typ kalu  sušina kalového koláče 

[g·L-1] 

před postaerací (přítok) průměr  

sm. odchylka 

379 

21 

po postaeraci (odtok) průměr 

sm. odchylka 

383 

13 

 

Výsledky pro mezofilní a termofilní kal 

 
Výsledky srovnání mezofilního a termofilního kalu poukazují na nepatrně vyšší koncentraci kalového koláče při 

odvodnění termofilního kalu (viz Tabulka 6). Z praktického hlediska je velmi důležitá skutečnost, že dávka 

flokulantu pro dosažení těchto hodnot byla pro termofilní kal přibližně dvakrát vyšší než pro mezofilní. 

Tabulka 6. Výsledky testování metody pro mezofilní a termofilní kal 

typ kalu  sušina kalového 

koláče  [g·L-1] 

dávka flokulantu 

[g/kg VL] 

mezofilní průměr  

sm. odchylka 

354 

31 

15-25 

termofilní průměr 

sm. odchylka 

370 

29 

35-45 

 

Výhody a nevýhody metody 

 
Při hodnocení vhodnosti metody lze jako hlavní výhody uvést: 

• možnost dosáhnout koncentrace kalového koláče, která je blízká koncentraci na ČOV, někdy dokonce 

vyšší, to znamená možnost stanovit maximální dosažitelnou koncentraci kalového koláče, 

• dobrou opakovatelnost. 
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Jako nevýhody této metody je nutné zmínit: 

• Závislost výsledku na optimálním výběru flokulantu a optimálním procesu flokulace. 

• U některých typů kalů hrozí ucpání filtru a pomalé odvodnění. 

 

 

Závěr 

 

Výsledky ukazují, že jak provozní teplota anaerobní stabilizace, tak provzdušňování stabilizovaného kalu 

ovlivňují odvodnitelnost kalu. 

 

Sušina kalového koláče při hodnocení pomocí centrifugační metody byla pro mezofilní kal byla o něco vyšší 

v porovnání s termofilním kalem a příliš se nelišila při použití kalolisu. Množství flokulantu potřebného pro 

efektivní odvodnění bylo ale významně vyšší pro termofilní kal. 

 

Podle výsledků centrifugační metody zlepšila postaerace odvodnitelnost stabilizovaného kalu asi o 6 až 8 %. 

Pomocí kalolisu bylo dosaženo přibližně stejné sušiny kalového koláče, ale optimální dávky flokulantu byly pro 

kal po postaeraci významně nižší. 

 

Jak centrifugační metoda, tak metoda založená na využití laboratorního kalolisu je vhodná pro stanovení 

odvodnitelnosti. Výhodou první metody je to, že charakterizuje vlastnosti kalu a není ovlivněna kvalitou 

flokulantu. Silnou stránkou druhé metody je možnost dosáhnout sušiny kalového koláče, která je blízká 

koncentraci dosažitelné na ČOV, respektive blízká maximální dosažitelné sušině kalového koláče. 
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Vodné hospodárstvo v závode Volkswagen Slovakia, a.s. 

 

Bratislavský závod Volkswagen Slovakia má dva hlavné vodné zdroje. Prvý zdroj vody sa nachádza v Dúbravke 

cca 6,5 km od závodu, je to vodojem na pitnú vodu, ktorú si závod zaobstaráva od spoločnosti BVS. Pitná voda 

je určená len pre sociálne potreby, t.j. na pitie a iné hygienické účely, pričom interná distribučná sieť pre pitnú 

vodu tvorí dĺžku cca 9 km. V roku 2019 bola spotreba pitnej vody približne 176.000 m3. Druhý vodný zdroj 

predstavuje vlastná studňa v Zohore, cca 14,5 km od závodu. Zo studne sa odčerpáva iba surová úžitková voda 

zo studne, ktorá následne prechádza primárnou úpravou v závode (procesy zmäkčenia a vyčírenia) pred jej 

samotným používaním ako úžitková voda v jednotlivých výrobných procesoch závodu. Distribučná sieť 

úžitkovej vody pozostáva približne z 10 km podzemných potrubných rúr; 6-barový tlak v celej distribučnej siete 

je zabezpečený výškovým vodojemom ktorý sa nachádza priamo v závode. Spotreba úžitkovej vody v roku 2019 

predstavovala viac ako 760.000 m3 (Obr. 1).  

 

 

 
 

Obr.1 Vodné hospodárstvo v závode Volkswagen Slovakia  
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Odpadovú vodu, ktorá vzniká v závode môžeme rozdeliť podľa jej vlastností do dvoch typov: priemyselná a 

splašková. Aj keď priemyselná odpadová voda vzniká pri každom výrobnom procese, najväčší producenti tejto 

vody sú procesy predúpravy karosérií (resp. agregátov) a lakovacie procesy. Priemyselná voda z týchto procesov 

sa najprv spracuje v tzv. neutralizačných staniciach, ktoré sú priamo umiestnené pri technológiách. Po úprave v  

neutralizačných staniciach sa chemicky vyčistená odpadová voda môže vypúšťať do chemickej kanalizácie. 

Splašková voda vzniká pri každej sociálnej činnosti (využitie WC, umývanie, sprchovanie, voda z jedální a pod.) 

a je odvedená priamo do splaškovej kanalizácie. Okrem odpadovej vody vzniká u nás aj dažďová voda. Nakoľko 

sú tieto vody od seba veľmi odlišné, v bratislavskom závode sú jednotlivé vody odvedené zo závodu delenou 

kanalizáciou, t.j. splaškovou, chemickou a dažďovou sieťou. Celková dĺžka kanalizačných sietí v závode je 

približne 35 km. Odpadové vody (splašková a priemyselná) sú vyvedené na ich finálne spracovanie v čistiarni 

odpadových vôd (ďalej ČOV). Čistiace procesy na ČOV zahŕňajú rôzne fyzikálne, chemické a biologické (RDN- 

aktivačný systém so suspendovanou biomasou s vekom kalu > 50 d) postupy. Na ČOV sa ročne spracuje 

približne 600.000 m3 odpadovej vody, vzniká pri tom len vyčistená voda, kaly, CO2 a N2. Na obr. 2 sa zobrazuje 

technologická schéma čistenia odpadových vôd v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia.  

 

 
Obr. 2 Technologická schéma čistenia odpadových vôd v závode Volkswagen Slovakia 

 

Kalové hospodárstvo na ČOV VW SK 

 

V rámci procesov čistenia odpadových vôd vznikajú dva typy kalu: chemický a biologický kal. Chemický kal 

(kód odpadu: 19 08 13) možno deliť podľa miesta vzniku na primárny a sekundárny. Primárny chemický kal 

vytvára podiel kalu, ktorý je odseparovaný pomocou odlučovača kalu a olejov na začiatku chemického stupňa 

čistenia odpadových vôd. Chemický sekundárny kal vzniká sedimentáciou po koagulačno-flokulačnom procese. 

Za normálnej prevádzky sú primárny a sekundárny chemický kal prečerpané do budovy kalového hospodárstva, 

kde sa zmiešajú a postupne gravitačne zahusťujú tak, aby dosiahli celkovú sušinu (TS z angličtiny Total solids) 3 

až 5 %. Kaly sú spolu za prídavku flokulantu mechanicky odvodňované v kalolise, kde sa dosiahne sušina TS 

v rozsahu 30 až 35 %. Kalová voda je odvedená späť na začiatok chemického stupňa ČOV. V prípade poruchy 

kalolisu je možné odstredivku použiť na mechanické odvodňovanie chemického kalu. Chemický a biologický 

kal sa nemiešajú a sú ďalej zvlášť transportované na miesto ich príslušného zhodnotenia prostredníctvom 

zazmluvnenej firmy na externý transport.  

 

Biologický kal (kód odpadu: 19 08 12) tvorí výlučne prebytočný aktivovaný kal z biologického čistenia 

odpadových vôd. Prebytočný kal z biologického čistenia dosiahne sušinu okolo TS = 1,5 % v zahusťovacích 

nádržiach, ktoré sa nachádzajú priamo pri biologickej aktivácii. Kalová voda z gravitačného zahusťovania je 

samospádom vrátená do procesu biologického čistenia (Obr. 3). Po zahustení je prebytočný kal prečerpaný do 

vyrovnávacej a zmiešavacej nádrže v budove kalového hospodárstva a neskôr mechanicky spracovaný za 

prídavku flokulantu v odstredivke, kde sa dosiahne sušina TS v rozsahu 25 až 28 %.  
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V prípade výskytu poruchy odstredivky je možno samospádovo previesť biologický kal zo zahusťovacích nádrží 

na staré kalové polia (Obr. 3). Na staré kalové polia je možno prečerpať tiež mokré „O“-kaly, t.j. biologické 

kaly, ktoré vznikajú počas vyprázdňovania aktivačných alebo dosadzovacích nádrží na biologickom stupni ČOV, 

vtedy keď je potrebné vykonať pravidelné údržby nádrží alebo v prípade výskytu porúch. Podobne, na staré 

kalové polia sa môžu vyliať mokré kaly z pravidelného čistenia podzemných nádrží, ktoré sú určené na 

skladovanie surovej studničnej vody v závode. Na staré kalové polia nemožno vyliať kaly alebo tekuté odpady, 

ktoré obsahujú nebezpečné látky.  

 
Obr. 3 Letecká fotografia čistiarne odpadových vôd Volkswagen Slovakia 

1. Budova kalového hospodárstva, 2. Gravitačné zahusťovanie prebytočného aktivovaného kalu, 3. Staré kalové 

polia, 4. Nové kalové polia 

 

Výstavba zastrešených kalových polí na ČOV VW SK 

 

Kalové polia boli v minulosti neoddeliteľnou súčasťou čistiarní odpadových vôd, kde boli využívané na 

gravitačné odvodňovanie kalov. Významné výhody kalových polí sú ich relatívne nízke investičné náklady, ich 

jednoduché prevádzkovanie a možnosť dosiahnutia vysokej celkovej sušiny v kale. Avšak, medzi hlavné 

nevýhody patria najmä potrebná prevádzková plocha, možnosť výskytu zápachu, ich náchylnosť k 

poveternostným podmienkam a ich náročné, resp. relatívne nákladné čistenie [1].  

 

V areáli čistiarni odpadových vôd Volkswagen Slovakia (ČOV VW SK) boli k dispozícií odo dňa jej uvedenia 

do prevádzky až do roku 2018 iba konvenčné štrkové kalové polia s odvodňovacími drenážnymi potrubiami. 

Štrkové kalové polia sa skladajú zo šiestich rovnakých segmentov s rozmermi 17 x 3 m (a = 50 m2) a celkovou 

kapacitou kalu V= 300 m3. Kalové polia sú určené na „O“-kaly. Priemerná celková sušina kalu, ktorá sa bežne 

v nich dosahuje je TS >  60 %.  

 

V roku 2019 prebehla výstavba nových zastrešených kalových polí v blízkosti existujúcich štrkových kalových 

polí (obr. 3) v rámci modernizácie čistiarne odpadových vôd. Návrh zastrešených kalových polí uskutočnila 

projektová firma Hydrocoop spoločnosť s.r.o. Stavbu vykonala stavebná firma Milanko s.r.o.. Kolaudačné 

rozhodnutie na užívanie vodnej stavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.2.2020 vydal Okresný úrad 

Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad. 

 

Výstavba pozostáva z nasledovných častí (obr. 4): 

1. Nápustné kalové potrubie 

2. Odvodňovacia / uzáverová šachta AŠ4 na odvodňovanie nápustného potrubia, vrátane odvodňovacieho 

potrubia 

3. Odvedenie drenážnej vody z kalových polí – kanalizačná vetva 109 

4. Zastrešené kalové polia, ktoré sa skladajú z dvoch segmentov betónových nádrží s rozmermi 24 x 6 

m, maximálnou napúšťacou hĺbkou 0,45 m a celkovou kapacitou V = 2 x 60 = 120 m3. Posuvné zastrešenie sa 

skladá z 6 segmentov a je vyhotovené z dutinkového polikarbonátu  

5. Potrubie medzi šachtami Š108.2 a Š109.4 na gravitačné odvedenia drenážnych vôd zo starých 

kalových polí kanalizačnou vetvou 109 na prítok splaškových vôd 
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Obr. 4 Situácia vodnej stavby Nové kalové polia [2] 

 

Výhody zastrešených kalových polí  

 

Nové kalové polia sú vyhotovené z vodotesného betónu (C 30/37). Charakteristiky a hrúbka betónu umožňujú 

čistenie kalových polí malými čelnými kolesovými nakladačmi (napr. UNC alebo BOBCAT) ale aj čelným 

bagrom bez toho, aby muselo byť štrkové lôžko obnovené po každom čistení ako je v prípade starých kalových 

polí. Uvažovaný počet naplnení kalových polí bez výmeny štrkového lôžka je 5 až 6 krát. Kalové polia sa môžu 

naplniť viac krát pred ich čistením. 

 

Každý segment je vyspádovaný smerom k polovici nádrže kde je situované odvodňovacie filtračné lôžko, ktoré 

pozostáva z 6 vrstiev štrku s klesajúcou veľkosťou od 25/40 mm do 0,3/8 mm. Drenážne vody sú gravitačne 

odvedené do čerpacej stanice na prítoku splaškových vôd, čím sa umožní ich homogenizácia a zmiešavanie vo 

vyrovnávacích nádržiach na prítoku do biologického stupňa. Takýmto spôsobom sa zamedzuje riziko preťaženia 

aktivačného procesu drenážnou vodou, resp. je možné ju zmiešať s ostatnými vodami ktoré sa spracujú na 

biologickom stupni.  

 

Zastrešenie kalových polí je posuvné po vodiacich koľajniciach a vyhotovené z dutinkového polykarbonátu. 

Hlavná funkcia ich zastrešenia je zníženie negatívneho vplyvu zrážok a intenzifikácia sušenia kalu skleníkovým 

efektom (zvyšovaním prevádzkovej teploty), čím sa skráti interval napúšťania polí. 
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Obr. 5 Nové zastrešené kalové polia 

1. Pohľad na zastrešené kalové polia, 2. Pravý segment pred napúšťaním, 3. Pravý segment po prvom napúšťaní 

(biologický kal), 

4. Pravý segment po 70 dňoch od prvého napúšťania 

 

Prvé prevádzkové skúsenosti 

 

Prvé napúšťanie kalových polí bolo vykonané v auguste 2019. Toto skúšobné napúšťanie bolo využívané na 

stanovenie skutočných prevádzkových parametrov nových kalových polí. Obidve kalové polia sa prevádzkovali 

uzavreté, aby sa v nich dosiahol maximálny skleníkový efekt. Ľavý segment bol naplnený heterogénnym 

mokrým kalom (V = 60 m3, TS = 10 %), ktorý bol v závode odčerpaný z podzemných nádrží surovej studničnej 

vody pomocou tlakovo-sacích cisterien. Tento kal je ťažký, piesočnatého charakteru a v priebehu 30 dní dosiahol 

sušinu okolo TS = 60 %. 

 

Do pravého segmentu sa pomocou nápustného kalového potrubia previedlo 60 m3 biologického kalu 

zo zahusťovacích nádrží. Aj keď hladina vody sa znížila v priebehu dvoch mesiacov o 2/3, sušina narástla iba 

z počiatočnej hodnoty TS = 0,05 % (5,2 g/kg) na TS = 7,5 % (75,5 g/kg). Tieto výsledky odvodňovania sa ani po 

110 dňoch od napúšťania segmentu výrazne nezlepšili (TS = 8,2 %), čo vedie k skúmaniu možných nedostatkov, 

príp. k návrhu optimalizačných krokov.  

 

 
Obr. 6 Priebeh odvodňovania biologického kalu na pravom segmente kalových polí 

 

Optimalizačné návrhy prevádzky nových kalových polí 

 

a) Optimalizácia vetrania 

Vetranie hrá dôležitú úlohu pri vnášaní vlhkosti od kalov v priestore zastrešených nádrží. Tým, že kalové polia 

boli prevádzkované prevažne uzavreté (odvetranie bolo zabezpečené iba malými vetriacimi mriežkami s plochou 

100 x 78 cm na obidvoch koncoch), nedosiahlo sa optimálne vynášanie vody vzduchom z priestoru nádrží kalov 

von ani pri vyšších prevádzkových teplotách. Vetranie bude v budúcnosti optimalizované pomocou otváracích 

koncových polykarbonátových stien, aby sa tým umožnilo intenzívnejšie prúdenie vzduchu pozdĺž celej dĺžky 

jednotlivých segmentov kalových polí. 

  

b) Rozhrabovanie kalového koláča 

Napriek tomu, že na hornej vrstve biologického kalu boli zaznamenané vysoké sušiny kalu počas teplých 

septembrových dní (aj TS > 70 %), pod danou vrstvou vytvorili biologické kaly homogénny kalový koláč, ktorý 
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zostal skoro nezmenený ani počas ďalších 70 dní. Narušením kalového koláča by sa zintenzifikoval prestup vody 

z kalového koláča do vzduchu a jeho nasledovné vysušenie. Pre biologické kaly sa zostroja manuálne hrable 

pomocou ktorých bude obsluha ČOV rozhrabovať kaly v prípade vytvorenia stabilného kalového koláča. 

 

c) Výmena štrkových vrstiev v drenážnom žľabe 

Na zamedzenie výskytu kolmatácie drenážneho žľabu (upchávanie štrkových vrstiev kalom) sa pre biologické 

kaly použijú väčšie priemery štrku, v prípade ak bolo zistené, že po čistení kalového poľa dochádzalo ku 

kolmatácii.  

 

Záver 

 

Kalové polia si stále nájdu uplatnenie v čistiarňach odpadových vôd. Hlavné výhody kalových polí sú možnosť 

dosiahnutia vysokej celkovej sušiny v kale a ich relatívne jednoduchá prevádzka a starostlivosť. Na ČOV 

Volkswagen Slovakia prebehla výstavba zastrešených vodotesných kalových polí, ktoré prinesú niekoľko výhod 

oproti klasickým kalovým poliam.  Napriek tomu, že základná funkčnosť kalových polí bola overená po ich 

prvom napustení je stále potrebné správne nastaviť prevádzkový poriadok, aby sa dosiahla ich optimálna 

prevádzka pre jednotlivé typy kalu.  
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Úvod 

Pri procese čistenia odpadových vôd vzniká niekoľko odpadových produktov ako je piesok, tuk, primárny kal, 

prebytočný kal, stabilizovaný kal a pod. Tieto odpadové produkty sú vo forme kvapaliny alebo polotuhej 

kvapaliny 1. Z vymenovaných odpadových produktov vznikajúcich v procese čistenia odpadových vôd vzniká 

stabilizovaný kal, ktorý môžeme považovať za najdôležitejší z hľadiska objemu prípadne hmotnosti. Produkcia 

kalu, ktorý prešiel všetkými stupňami úpravy v rámci ČOV sa pohybuje okolo 45 – 56 g sušiny/EO*deň2.   

 

Postupy čistenia odpadových vôd zvyčajne nie sú určené na odstraňovanie organických chemikálií, ktoré sa 

nachádzajú v splaškovej odpadovej vode. Pri odstraňovaní týchto produktov sú účinné moderné technológie ako 

je napríklad membránová filtrácia, aktívne uhlie alebo ozonácia, ale väčšina ČOV nedisponuje takouto 

technológiou3. Organické látky, medzi nimi aj množstvo farmaceutík a drog má schopnosť sa viazať na 

čistiarenský kal 4 vďaka tomu, že kal pozostáva z viskóznej matrice organických materiálov, mikroorganizmov a 

anorganických častíc, ktoré sú vzájomne spojené biopolymérmi, s vysokou afinitou pre väčšinu polymérnych 

povrchov 5. Rovnako to závisí aj od fyzikálno-chemických vlastnosti danej látky a typu kalu (aktivovaný, 

anaeróbny, odvodnený) 4. Organické látky po nasorbovaní na primárny resp. prebytočný kal putujú do linky 

kalového hospodárstva, kde podliehajú procesu desorpcie. Liečivá s vyššou sorpčnou schopnosťou zostávajú v 

kale aj po stabilizácii, resp. po odvodnení a odchádzajú z čistiarne v odvodnenom kale na ďalšie spracovanie6 .   

 

V doterajších štúdiách sa uvádza, že v kaloch zo slovenských ČOV boli namerané koncentrácie asi 100 liečiv, 

drog a ich metabolitov2. Z tohto dôvodu je veľa odporcov, ktorí sú proti spôsobom opätovného použitia kalu pre 

poľnohospodárstvo a jeho využitie ako hnojiva. I keď poľnohospodárstvo by sa mohlo vnímať ako 

najprirodzenejší spôsob zhodnotenia kalu, keďže sa odhaduje, že 60 až 70% živín potrebných pre 

poľnohospodárske plodiny sa nachádza v ľudských výkaloch 7. 

 

Aplikácia kalov na poľnohospodárske účely je vo svete v súčasnosti negatívne prijímaná pre obsah rôznych 

polutantov v kale. Napríklad krajiny ako Švajčiarsko, to riešia termickou úpravou kalov (monospaľovanie, 

spoluspaľovanie, pyrolýza a pod.), ktorým však obvykle predchádza proces sušenia kalov. Podiel vody v rozsahu 

65-80 % obmedzuje priame použitie surových kalov v termických procesoch8. Sušením kalu sa zvyšuje podiel 

sušiny až na 75 – 90 %. Procesom tepelného sušenia dochádza aj k pasterizácii (hygienizácii) kalu pri teplote 

aspoň 85 °C, preto sa vysušený kal zároveň považuje za bezpečnejší 9. 

 

Tepelné spracovanie kalov môže mať významný vplyv na zloženie kalov, hlavne na výsledný podiel 

organických látok v kale. Organické látky (farmaceutika, pesticídy a pod.) totiž podliehajú termickému rozkladu 

v širokom teplotnom rozsahu a preto je možné očakávať zníženie obsahu resp. úplné odstránenie týchto látok 

počas termických procesov 8. 

 

Cieľom predkladanej práce je zistiť účinnosť termických procesov na redukciu organického znečistenia 

konkrétne liečiv v kaloch z komunálnych ČOV. Boli testované tri termické procesy: sušenie kalu v rozsahu 

teplôt od 80°C – 150°C, vysokoteplotné sušenie pri 250 °C. Posledným testovaným procesom bolo 

žíhanie/spaľovanie pri 550 oC, ktoré redukuje objem kalu až o 70% a znižuje patogény a toxické organické látky 
10. 
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Metodika práce 

V laboratórnych podmienkach boli realizované termické testy čistiarenského kalu z kalového hospodárstva 

ČOV. Analyzované vzorky pochádzali zo slovenských ČOV: Devínska Nová Ves (DNV), Košice (KE), Banská 

Bystrica (BB), Piešťany (PN), Trenčín (TN), Poprad (PP), Trnava (TT) a Nitra (NR). Odvodnený kal z ČOV 

sme sušili pri teplotách 80 °C, 105 °C, 150 °C, vysokoteplotné sušenie pri 250 °C a spaľovali/žíhali pri 550 °C. 

Kal sme sušili na laboratórnych váhach s analyzátorom vlhkosti až do ustálenia hmotnosti kalu a spaľovali 

v muflovej peci po dobu 2 hodín. Tepelne spracované čistiarenské kaly boli zhomogenizované pomocou mažiara 

a následne zamrazené a pripravené na transport a analýzu. 

 

Analýza vzoriek liečiv  

Liečivá a ich metabolity boli extrahované z kalu dvojkrokovým postupom extrakcie podľa Golovko 11. Po 

extrakcii sledovaných látok z tuhej kalovej do kvapalnej formy boli vzorky  následne prefiltrované cez celulóznu 

membránu, ktorá mala veľkosť pórov 0,45 μm. Pred HPLC/MS/MS analýzou sa k 10 ml vzorky pridala zmes 

izotopov označených vnútorných štandardov. Na detekciu farmaceutických produktov sa použila SPE 

kvapalinová chromatografia spojená s „hybrid quadrupolom-Orbitrap“ hmotnostným detektorom s vysokým 

rozlíšením 12. 

 

Výsledky práce a diskusia  

V jednotlivých kaloch upravených termickými procesmi sme analyzovali koncentráciu liečiv. V tabuľke 1 sú 

uvedené sumárne koncentrácie nameraných liečiv v kaloch z jednotlivých ČOV a pre jednotlivé teploty. 

Najvyššia sumárna  koncentrácia liečiv v pôvodnom odvodnenom kale bola na ČOV TN (4975 ng/g) a najnižšia 

bola na ČOV TT (2151 ng/g).  Na základe nameraných výsledkov je možno konštatovať, že koncentrácia liečiv 

klesá so vzrastajúcou teplotou sušenia. Jedinou výnimkou je sušenie pri 80 °C kedy môžeme pri niektorých 

kaloch pozorovať mierny nárast koncentrácie liečiv oproti pôvodnému kalu. Nárast koncentrácie môže byť 

spôsobený zmenou chemickej štruktúry  liečiv, resp. možnou syntéznou reakciou metabolitov na pôvodnú látku, 

ako je to často pozorované v pozdĺž linky ČOV13. Určité rozdiely v homogenite vzorky  a chyby merania mohli 

nastať aj pri odberoch vzoriek, meraniach sušiny a v chemickej analýze liečiv v kaloch. Pomocou tepelnej 

úpravy pri 250 °C sme znížili koncentráciu liečiv rádovo. Spaľovaním pri 550 °C sme koncentráciu liečiv 

zredukovali na minimum v mnohých prípadoch boli koncentrácie pod limitom stanovenia.  

 

 

Tabuľka 1 Sumárne koncentrácie liečiv v kale na slovenských ČOV 

[ng/g] DNV KE BB PN TN PP TT NR Priemer 

odvodnený kal 3411 3037 2259 2597 4975 3347 2151 4892 3334 

sušenie  80 °C 948 994 531 756 1382 1040 531 1032 901 

sušenie  105 °C 497 641 484 554 942 895 427 857 662 

sušenie  150 °C 541 879 604 779 1222 965 568 978 817 

sušenie  250 °C 7 113 50 3 180 91 58 10 64 

spaľovanie 550 °C <LOQ <LOQ 0,61 <LOQ 18 2 5 0,62 3 

*<LOQ- Pod limitom detekcie 

 

Teplota sušenia 80 oC 

Teplota sušenia 80 oC spôsobila prakticky pri všetkých sledovaných kaloch ich vysušenie na úroveň mierne nad 

90 %, teda kaly pri tejto teplote boli po dvoch hodinách prakticky kompletne vysušené. Pri 80 °C sušení sme 

dosiahli priemernú účinnosť odstraňovania sumy farmaceutík na úrovni 73 %. Pri tejto teplote bola najvyššia 

účinnosť dosiahnutá na ČOV Nitra (82 %) najnižšia v Košiciach (67 %). Pri detailnom sledovaní zloženia 

farmaceutík pri tejto teplote možno pozorovať viacero anomálií. Na štyroch ČOV vykazoval azithromycin 

vyššiu koncentráciu liečiv ako bola v pôvodnom kale po odvodnení, pričom tento nárast sa pohyboval v rozsahu 

od 13 – 160 %. Podobné správanie vykazovali na viacerých kaloch napr. aj tramadol, mirtazapine, diclofenac. 

Na druhej strane však mnoho liečiv vykazovalo aj pri tejto „nízkej“ teplote sušenia vysoké úrovne odstraňovania 

nad 90 % ako napr.: verapamil, fexofenadine, telmisartan.  

 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že sušením pri 80 °C nedochádza k jednoznačnému rozkladu farmaceutík 

vplyvom tejto teploty. Podobne ako je to pozorované pri účinnostiach odstraňovania farmaceutík v biologickom 

stupni, aj pri sušení je miera odstraňovania rôzna. Predsa len dominuje rozklad, časť sledovaných látok však 
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dokonca zvyšuje svoju koncentráciu miernou zmenou teploty. Správanie sa liečiv pri 80 °C budeme ešte bližšie 

skúmať. 

 

 

 

Graf 1: Priemerná úroveň odstraňovania liečiv v kale v závislosti od teploty 

 

Teplota sušenia 105 °C a 150 °C.  

Porovnaním kalov sušených pri 105 °C a 150 °C nastal síce mierny nárast v eliminácii liečiv v porovnaní 

s teplotou 80 oC, avšak nie je to také jednoznačné v tomto rozsahu teplôt. Sušením pri 105 °C sa dosiahlo asi 80 

% odstránenie liečiv, pri 150 °C sa úroveň odstránenia liečiv mierne znížila na 75 %. Najvyššiu účinnosť 

odstraňovania bola zaznamenaná v kaloch z ČOV DNV (84 – 85 %), najnižšie v Poprade (71 – 73 %). Podobne 

ako to bolo pozorované pri 80 oC, aj pri týchto teplotách sme zaznamenali nárast koncentrácii niektorých liečiv, 

ktorých koncentrácia sa aj pri teplote 150 °C zvýšila oproti koncentrácii pri 105 °C. Medzi takéto liečivá patrili 

napr. diclofenac, caffeine, theophylline. Pri teplote 105 °C sme namerali viacero liečiv s vysokým percentom 

odstránenia. Medzi tieto liečivá patrí napríklad fexofenadine, telmisartan, sertraline a iné. Z liečiv obsiahnutých 

v kale pri 150 °C sušení malo najvyššiu úroveň odstránenia liečivo veramapil, ktoré bolo odstránené vo všetkých 

vzorkách nad 95 %. Celkovo možno konštatovať, že teploty v rozsahu 80 - 105 – 150 oC vykazujú už pomerne 

vysokú mieru odstraňovania farmaceutík z čistiarenských kalov a to na úrovni asi 75 - 80 %. 

 

Teplota 250 °C a 550 °C.  

Pri teplote 250°C a 550 °C sme dosiahli takmer 100 % odstránenie liečiv v kale. Z toho vyplýva, že takto 

upravený kal mal veľmi nízky obsah organických zlúčenín a pri vyššej teplote dochádza aj k jeho hygienizácii. 

Takto upravený kal by mohol byť vhodný ako prísada do hnojív využívaných na poľnohospodárske účely. Avšak 

samozrejme je dôležité podotknúť, že táto práca sa zaoberala, len odstraňovaním organického podielu v kale a to 

konkrétne liečiv v ňom obsiahnutých. V prípade teplôt 250 °C a 550 °C sa koncentrácia liečiv zredukovala na 

minimum, vo veľa prípadoch nám vyšli výsledky pod úrovňou detekcie meracieho prístroja. Aj najvyššie 

koncentrácie liečiv ako napríklad telmisartan, ktorého koncentrácie  sa pohybovali v odvodnenom kale 

nad 1000 ng/g sušiny kalu, pri vysokých teplotách bol odstránený na 100 %. Rovnako aj všetky ostatné 

detegované liečivá sa v takto upravenom kale už nenachádzajú alebo sú obsiahnuté, len v stopových množstvách. 

 

Záver 

Termické procesy ako sušenie pri teplotách nad 80 °C a spaľovanie sa javia ako perspektívne pri odstraňovaní 

liečiv z čistiarenských kalov. V teplotných rozsahoch 80 – 150 °C sušenie vykazovalo účinnosť odstraňovania 

farmaceutík v rozsahu 70 – 80 %, čo možno považovať za dostatočne účinné. Pri týchto teplotách sa nám 

podarilo niektoré liečivá odstrániť úplne a niektoré zostali v kale v nižších koncentráciách. Boli pritom však 

pozorované aj určité anomálie, kedy pri niektorých látkach nastal aj nárast koncentrácií týchto látok oproti ich 
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koncentrácii v pôvodnej neupravenej vzorke. Tento jav môže byť spôsobený chemickou zmenou zlúčenín, ktoré 

sa mohli nachádzať v kale ako metabolity niektorých liečiv a ich zahriatím sa metabolity mohli chemicky zmeniť 

na pôvodné liečivo, ktoré bolo prístrojom detegované. Tepelná úprava pri 250 °C a spaľovanie 550 °C rozloží 

a odstráni takmer všetky organické látky z kalu.  

 

Sušenie kalov obvykle predchádza ďalším termickým procesom ako je pyrolýza a spaľovanie. Z našich 

výsledkov dosiahnutých v tejto štúdii vyplýva, že už pri nízkoteplotnom sušení kalov dochádza k pomerne 

významnému odstráneniu liečiv na úrovni asi 70-80 %. Ďalšie termické nakladanie s kalom už prakticky úplne 

zredukuje prítomnosť týchto látok v kaloch.  
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Úvod 

Vyše polovica vzniknutých kalov zostáva bez využitia a končia prevažne na skládkach. Zhruba tretina sa ďalej 

recykluje a zužitkuje ako poľnohospodárske hnojivo. Do spaľovne odpadov sa, za účelom energetického 

zhodnocovania, dostane len 5 až 10% čistiarenských kalov. No dali by sa čistiarenské kaly využiť aj ako palivo 

v spaľovacích zariadeniach ?  

 

 

Legislatívny rámec 

Z hľadiska zákona NR SR č. 137/2010 Z.Z. o ovzduší v znp je palivom tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý 

materiál [1]. Z hľadiska vykonávacej vyhlášky (vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znp [2]), je palivom pre 

spaľovacie zariadenie len to palivo, ktoré spĺňa požiadavky na kvalitu palív – zodpovedá požiadavkám 

uvedeným vo vyhláške MŽP SR č. 288/2014 Z.z. v znp [3]. V roku 2015 vstúpila do platnosti vyhláška MŽP SR 

č. 367/2015 Z.z, [4], ktorá s účinnosťou k 1.1.2016 (niektoré ustanovenia mali účinnosť odloženú až do 

1.1.2017) zaviedla aj nové „druhy“ paliva: 

 

- druhotné palivo  

palivo vyrobeného z odpadu, ktoré dosiahlo stav konca odpadu podľa osobitného predpisu zákona č. 79/2015 Z. 

z. zákona o odpadoch) a ďalej sa nebude považovať za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa 

osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 _REACH);  

 

- odpadové palivo 

palivo vyrobené z odpadov, zodpovedajúce technickým normám alebo iným špecifikáciám, ak sú ustanovené, 

ktoré zostáva odpadom - napr. TAP (STN EN 15 359). 

 

 

Podľa toho, či sú teda splnené podmienky uvedené vo vyhláške o kvalite palív, môže byť aj čistiarenský kal 

považovaný za palivo a môže byť energeticky využívaný - spaľovaný aj v kotloch a kotlíkoch, a nemusí končiť 

len v spaľovniach odpadov, v horšom prípade na skládkach. Ak z čistiarenského kalu vznikne druhotné 

palivo, na tieto zariadenia (kotly a kotlíky) sa budú uplatňovať požiadavky z hľadiska ochrany ovzdušia ako pre 

spaľovacie zariadenia. V opačnom prípade, ak spaľovaný čistiarenský kal nespĺňa požiadavky vyššie uvedenej 

vyhlášky (vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z.z.), budú sa na kotly a kotlíky, v ktorých by sa takýto kal spaľoval, 

uplatňovať požiadavky z hľadiska ochrany ovzdušia ako na spaľovne, resp. zariadenia na spoluspaľovanie 

odpadov.   

 

 

Kedy sa teda čistiarenský kal stáva druhotným palivom ? 

 

Tu je potrebné poznamenať, že na to, aby sa čistiarenský kal stal druhotným palivom, je potrebné splniť 

a preukázať viaceré požiadavky. Niektorú sú len „administratívne“, iné sú certifikačné, no najdôležitejšie sú 

kvalitatívne parametre vyrobeného druhotného paliva, ktoré sa musia preukazovať nie len jednorazovo, ale 

musia byť preukazované počas celej doby „výroby“ druhotného paliva (prevádzky zariadenia na výrobu 

druhotného paliva) – z každej jeho šarže. 

 

Medzi tie administratívne, patria nasledovné požiadavky:  

- viesť evidenciu vyrobených, prípadne dovezených druhotných palív a údaje o ich kvalite 
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- predkladať každoročne do 15. februára vybrané údaje z prevádzkovej evidencie o vyrobených 

a dovezených druhotných palivách okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok, 

- uviesť pre každú dávku tuhého druhotného paliva v dokumentácii údaje, ktorým potvrdzuje splnenie 

požiadaviek na druhotné palivo z hľadiska ochrany ovzdušia („Vyhlásenie o druhotnom palive“), 

- osvedčiť odberateľovi alebo spotrebiteľovi kvalitu dodaného druhotného paliva priložením Vyhlásenia 

o druhotnom palive. 
 

 

Certifikačné požiadavky spočívajú v tom, že druhotné palivo môže byť vyrábané len v zariadení, ktorého 

prevádzkovateľ má:  

- certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva kvality podľa technických 

noriem 

a 

- zároveň spĺňa požiadavky špecifickej technickej normy pre systém manažérstva výroby druhotného 

paliva.  

 

Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva alebo certifikovaný systém manažérstva kvality možno 

nahradiť registráciou a pravidelným overovaním v systéme environmentálneho riadenia a auditu podľa 

osobitných predpisov  

 

Systém integrovaného manažérstva najmenej raz ročne musí overiť certifikačný orgán pre systémy 

integrovaného manažérstva s akreditáciou podľa technickej normy pre činnosti NACE divízie 38 a 39 a musí 

potvrdiť súlad systému integrovaného manažérstva s požiadavkami ustanovenými v technickej norme alebo je 

kontrolovaný odborne spôsobilou osobou alebo inou, na tento účel schválenou, certifikačnou schémou [4]. 

 

Najdôležitejšie sú však kvalitatívne požiadavky. V prvom rade, na výrobu druhotného paliva možno použiť len 

odpad (= čistiarenský kal), ktorý nesmie:  

1. vykazovať žiadnu z nebezpečných vlastností uvedených v osobitnom predpise (Príloha nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade okrem odpadov klasifikovaných ako HP 3 ,Horľavý‘), ktoré sú 

označené výstražným upozornením H220 až H226 a H228, 

2. prekročiť limitné koncentrácie perzistentných organických znečisťujúcich látok ustanovené osobitným 

predpisom (Príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a 

Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 

79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004) v platnom znení, 

3. sa zmiešavať s iným palivom alebo surovinou s cieľom riedením znížiť obsah  znečisťujúcej látky 

a takto dosiahnuť kvalitatívne požiadavky ustanovené pre druhotné palivo. 

 

 
Tab. 1 Konkrétne kvalitatívne požiadavky na tuhé druhotné palivo vyrobené z čistiarenského kalu [4] 

 
Znečisťujúca látka Hraničné hodnoty pre obsah ZL (mg/MJ)* 

*hraničné hodnoty sú vztiahnuté k výhrevnosti vyrobeného druhotného paliva 

Medián 80.percentil 

Sb 0,5 0,75 

As 0,8 1,2 

Pb 4 6 

Cd 0,05 0,075 

Cr 1,4 2,1 

Co 0,7 1,05 

Ni 1,6 2,4 

Hg 0,02 0,03 

Polycyklické uhľovodíky (PAH) 1,6 2,5 

Cl 100 150 

S 

Trieda A 
MTP ≥ 0,3 MW 

< 0,35 g/MJ - 

Trieda B 

MTP ≥ 50 MW 
≥ 0,35 g/MJ < 0,8 g/MJ - 
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Splnenie požiadaviek na druhotné palivá musí výrobca druhotného paliva deklarovať „Vyhlásením o druhotnom 

palive“ pre každú jednu dávku vyrobeného tuhého druhotného paliva v závislosti od objemu jeho výroby 

nasledovne [4]:  

- pri výrobe  ≥ 1 500 t/rok tuhého druhotného paliva jedného druhu, sa za dávku považuje 1 500 t tuhého 

druhotného paliva a za reprezentatívnu časť dávky 150 t tuhého druhotného paliva,  

- pri výrobe < 1 500 t/rok tuhého druhotného paliva jedného druhu, sa za dávku považuje množstvo 

zodpovedajúce projektovanej kapacite za rok a za reprezentatívnu časť dávky paliva 150 t tuhého druhotného 

paliva 

 

Vyššie uvedené požiadavky sú požiadavky kladené legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia na 

výrobcu tuhého druhotného paliva. Na druhej strane, z hľadiska ochrany ovzdušia sú však kladené aj rôzne 

emisné požiadavky (emisné limity, podmienky prevádzkovania, technické požiadavky a spôsob monitorovania 

emisií) aj na zariadenia, v ktorých sa tento kal bude spaľovať práve v závislosti od toho, či čistiarenský kal je 

alebo nie je druhotným palivom.  

 

 

Čistiarenský kal je druhé palivo 

 

V prípade, že vysušený čistiarenský kal spĺňa všetky vyššie uvedené kvalitatívne požiadavky pre druhotné palivo 

a jeho výrobca splnil všetky certifikačné a plní si aj administratívne požiadavky kladené hľadiska ochrany 

ovzdušia na výrobcu druhotného paliva, budú sa na zariadenie, v ktorom sa tento kal bude spaľovať, uplatňovať 

požiadavky ako na spaľovacie zariadenia v závislosti od jeho menovitého tepelného príkonu a dátumu vydaného 

povolenia (požiadavky uvedené v prílohe č.4 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znp [2]):  

 

 
Tab. 2 Aktuálne platné emisné limity 

  

Podmienky  
platnosti   
EL  

Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref:  6  % objemu  
Emisný limit vyjadrený ako hmotnostný tok  možno uplatniť len pre spaľovacie zariadenia s vymedzeným MTP s 
povolením vydaným do 31. decembra 2012.   
V takom prípade sa uplatňujú emisné limity pre SO2 a CO buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ako 

ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie.  

Emisné limity pre ďalšie ZL sa neustanovujú a neuplatňujú sa ani všeobecne platné emisné limity; pritom treba 

využiť dostupné opatrenia s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie ich emisií.  

MTP (MW) Emisný limit   (mg/m3)  

 od   do   TZL   SO2   NOX   CO  
Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením do  31. decembra 2010  

Zariadenie s cirkulujúcou fluidnou vrstvou alebo pretlakovou fluidnou vrstvou  

≥ 0,3  < 2,5  150, 2501)  2 500  650  850  

> 2,5  < 7  100  2 500  400  850  

> 7  -  100  2 500   400  250  

Zariadenie s výtavným ohniskom  

≥ 0,3  < 7  150, 2501)  2 500  1 200  850  

> 7  -  150  2 500  1 200  250  

Zariadenie  s iným ohniskom   

≥ 0,3  < 7  150, 2501)  2 500  650  850  

> 7  150  2 500  650  250  

Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013  

Zariadenie s cirkulujúcou fluidnou vrstvou alebo pretlakovou fluidnou vrstvou   

≥ 0,3  < 2,5  100  1 000  400  400  

≥ 2,5  < 5  50   800  400  250  

 5  50  350  300  150  

Zariadenie s výtavným ohniskom  

≥ 0,3  < 5  100  2 500  1 100  400  

 5  50  2 500  1 100  250  
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Zariadenia s iným ohniskom  

≥ 0,3  < 5  100  2 500  650  400  

 5  50  2 500   500  150  

Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2014  

≥ 0,3  < 1  100  1 0002), 1 700   4003), 600  400  

≥ 1  < 5  504), 100  700  4003), 500  250   

≥ 5  20  3502), 700   300  150  

Hmotnostný tok   (kg/h)  

≥ 0,3  < 5  -  10  -  5  

MTP (MW) Emisný limit   (mg/m3)  

 od   do   TZL   SO2   NOX   CO  
≥ 5  -  10  -  -  

  Typ zariadenia        Stupeň odsírenia  [%]  

> 2,5  Fluid3) 85  

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. augusta 2009.   
2) Platí pre spaľovanie tuhých palív na fluidnom lôžku.  
3) Platí pre spaľovacie zariadenia s cirkulujúcou fluidnou vrstvou alebo s pretlakovou fluidnou vrstvou.  
4) Platí pre spaľovacie zariadenia s cirkulujúcou fluidnou vrstvou alebo s pretlakovou fluidnou vrstvou s MTP > 2,5 MW.  

  
Tab. 3 Emisné limity platné od 01.01.2025 

Podmienky  

platnosti  EL  

Štandardné stavové podmienky, suchý plyn  

Tuhé palivá vrátane biomasy: O2 ref: 6 % objemu   

Na spaľovanie biomasy možno do roku 2030 povoliť výnimku z EL pre TZL, pričom určený EL nesmie byť vyšší 

ako 150 mg/m3  

 Emisný limit (mg/m3) 

TZL  SO2  NOX  CO  TOC  

 JZ NZ JZ NZ JZ NZ JZ NZ JZ NZ 

Zariadenia  MTP ≥ 1 – 5 MW – platné od 1. januára 2030 

Tuhé palivá 
okrem biomasy  50  50 1 100  400 650  500 250 250 -  - 

Zariadenia  s  MTP  > 5 MW - platné od 1. januára 2025 

Tuhé palivá 
okrem biomasy  

30,  

50*  

20,  

30*  

400, 

1 100*  
400  650  300 

150  
150 -  - 

*- Platí pre spaľovacie zariadenia s MTP ≤ 20 MW 
JZ - jestvujúce zariadenia (vydané povolenie najneskôr 20.12.2018)   
NZ – nové zariadenia (vydané povolenie po 20.12.2018) 

 

 

V prípade, že čistiarenský kal preukázateľne prešiel konca stavu odpadu a sa stal druhotným palivom, dodržanie 

ustanovených emisných limitov sa v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znp preukazuje opäť 

v závislosti od menovitého tepelného príkonu (MTP) daného spaľovacieho zariadenia nasledovne:  

 
Tab. 4   Spôsob monitorovania a frekvencia merania 

Menovitý tepelný príkon 

(MW) 

Spôsob monitorovania Frekvencia merania 

≥ 0,3 < 1 Diskontinuálne oprávnené meranie 1 x 6 rokov 

≥ 1 < 20 Diskontinuálne oprávnené meranie 1 x 3 rokov 

≥ 20 - Diskontinuálne oprávnené meranie 1 x ročne 

≥ 50 - Diskontinuálne oprávnené meranie  TOC 1 x 3 roky 

≥ 50 < 100 Diskontinuálne oprávnené meranie   1 x 6 mesiacov 

≥ 100 - 
Kontinuálne monitorovanie emisií 

(povinná inštalácia automatizovaného monitorovacieho systému - AMS) 
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Čistiarenský kal nie je odpadové palivo  

 

Ak vysušený čistiarenský kal, alebo jeho výrobca, nesplní niektorú z vyššie uvedených požiadaviek (napr. 

certifikačnú), čistiarenský kal tak neprešiel koncom stavu odpadu (ostal odpadom) a na zariadenie, v ktorom sa 

tento kal bude spaľovať, sa budú z hľadiska ochrany ovzdušia uplatňovať emisné požiadavky ako na zariadenie 

spaľujúce odpady, resp. zariadenie na spoluspaľovanie odpadov. 

 

To znamená, že, v prvom rade, preukazovanie dodržania ustanovených emisných limitov pre vybrané 

znečisťujúce látky bude musieť byť kontinuálne a pre iné vybrané znečisťujúce látky diskontinuálne (bez ohľadu 

na menovitý tepelný príkon) a v rozsahu emisných limitov ako pre spaľovňu odpadov, avšak len v prípade, ak 

bude v kotly spaľovaný len čistiarenský kal (bez ohľadu na MTP). Ak by bol čistiarenský kal spaľovaný 

v kombinácii alebo spolu s iným palivom bude sa na takýto kotol prihliadať ako na zariadenia na 

spoluspaľovanie odpadov. V tomto prípade, však menovitý tepelný príkon kotla musí byť 50 MW a viac. 

 

Emisné limity pre spaľovňu odpadov sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 
Tab. 5   Emisné limity pre spaľovanie odpadov 

Podmienky platnosti  

EL  

Štandardné stavové podmienky, suchý plyn,   

O2ref sa určí takto:   

1. všeobecne: 11 % objemu,   

2. ak ide o spaľovanie  odpadového oleja: O2ref: 3 % objemu,  

3. ak sa odpad spaľuje v atmosfére obohatenej kyslíkom: správny orgán môže určiť iný O2ref, ktorý zodpovedá 

podmienkam procesu,  
ak sa množstvo emisií znečisťujúcich látok zo spaľovania nebezpečných odpadov znižuje čistením odpadových plynov, 

prepočet na O2ref uvedený v bode 1 alebo v bode 2 sa vykoná len v prípade, ak obsah O2 meraný za rovnaký čas ako v 

prípade príslušnej znečisťujúcej látky je vyšší ako príslušný obsah O2ref.  

Znečisťujúca látka  

Emisný limit [mg/m3]  Spôsob jeho preukazovania 

Denný priemer  
Polhodinový priemer  

A  [100 %]    B  [97 %]   

TZL  10   30  10  

AMS 

(kontinuálny monitoring) 

SO2  50  200   50  

NOX   200, 4001)    4002)   2002)              

TOC  10  20  10  

HCl  10   60   10                

HF   1    4    2                  

   Krátkodobý priemer 4)    

CO3)  50  100  C [95 %]  

150  

        Ťažké kovy    Priemerná hodnota 5)    Diskontinuálne oprávnené meranie 

emisií –  

- v prvom roku prevádzky –  
            1x 3 mesiace,  

- v ďalších rokoch 

prevádzky – 

            1 x 6 mesiacov 

Cd + Tl   spolu 0,05  

Hg   0,05  

Sb + As + Pb + Cr + Co +  
Cu + Mn + Ni +V    

 
spolu 0,5  

   Priemerná  hodnota 6)  

PCDD + PCDF 6)   0,1 ng TEQ/m3  Diskontinuálne oprávnené meranie 
emisií 1 x 6 mesiacov 

1) Platí pre jestvujúce zariadenia s kapacitou do 6 t/h.  
2) Pre jestvujúce zariadenia s  kapacitou do 6 t/h sa emisné limity pre NOX vyjadrené ako polhodinový priemer neuplatňujú.  
3) Pre spaľovne odpadov na princípe fluidného lôžka správny orgán môže povoliť výnimku z emisných limitov pre CO, pričom 
určený emisný limit pre CO vyjadrený ako hodinová priemerná hodnota nesmie byť vyšší ako 100 mg/m3.  
4) Platí pre 10-minútové priemerné hodnoty.   
5) Platí pre priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 30 min a najviac 8 h.  
6) Platí pre priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 6 h a najviac 8 h.     

 

 

Zanedbateľný nie je ani rozsah technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ktoré sú legislatívnymi 

predpismi platnými v oblasti ochrany ovzdušia kladené na spaľovanie odpadov oproti spaľovacím zariadeniam, 

v ktorých sú spaľované palivá:  
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Tab. 6   Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania 

Spaľovacie zariadenia Spaľovne odpadov 

Technické požiadavky Podmienky 

prevádzkovania 

Technické požiadavky Podmienky prevádzkovania 

Emisie zo spaľovacieho zariadenia, 

ktoré je podľa povolenia alebo 

dokumentácie používané na núdzovú 
prevádzku, musia zodpovedať 

požiadavkám a podmienkam 

prevádzkovania podľa súčasného 
stavu techniky; tieto sa považujú za 

splnené, ak sú vykonané v rozsahu a 
spôsobom najmenej podľa 

technických noriem alebo iných 

obdobných technických špecifikácií, 
ktoré sa na príslušné zariadenia 

vzťahujú podľa osobitného predpisu 

Nábeh a odstavovanie 

spaľovacieho zariadenia 

treba vykonať v čo 
najkratšom čase.   

Všeobecne:  

Pri prevádzkovaní spaľovne odpadov a 

zariadenia na spoluspaľovanie odpadov treba 
vykonať všetky preventívne opatrenia, aby 

sa pri dodávke, príjme, medziskladovaní a 

manipulácii s odpadmi v najväčšej miere 
obmedzili negatívne vplyvy na životné 

prostredie, najmä znečisťovanie ovzdušia, 
pôdy, povrchových a podzemných vôd, ako 

aj hluk, zápach a priame ohrozenie zdravia 

ľudí v súlade s požiadavkami osobitných 
predpisov 

Využitie tepla  

Teplo vznikajúce pri spaľovaní 

odpadov alebo spoluspaľovaní 
odpadov musí byť podľa možnosti 

využité 

  Skladovanie a manipulácia s odpadom: 

Pri dodávke, medziskladovaní a manipulácii 

s odpadom, ktorý môže byť zdrojom emisií 

znečisťujúcich látok alebo zápachu, treba 
vykonať tieto opatrenia:   

a)   ak ide o  tuhý odpad,  
1. zásobník na tuhý odpad musí byť 
vyhotovený tak, aby sa v ňom mohol trvalo 

udržiavať podtlak,   
2. vzdušninu odsávanú zo zásobníka 

odvádzať do ohniska 

Povolenie iných podmienok 

prevádzkovania 

Pre určité kategórie odpadov alebo 

určité tepelné procesy správny 
orgán môže povoliť aj iné 

prevádzkové podmienky, ako sú 

uvedené v bode 3 až 5, a ak ide o 
teplotu, uvedené v bode 6, za 

predpokladu, že sú splnené ostatné 
požiadavky tejto prílohy, a v 

prípade  ak ide o   

- spaľovňu odpadov, 
odlišné prevádzkové podmienky 

nesmú spôsobiť vyššiu tvorbu 

zvyškov zo spaľovania odpadov 
alebo vyšší obsah organických 

znečisťujúcich látok vo zvyškoch, 

ako sa očakáva za podmienok 
ustanovených v bodoch 3 až 5,  

- zariadenie na 

spoluspaľovanie odpadov, platia 
emisné limity pre TOC a CO v 

odpadových plynoch uvedené v 

tretej časti tejto prílohy,  
- spoluspaľovanie 

odpadov z celulózového a 

papierenského priemyslu v mieste 
výroby v kotloch na drevnú kôru, 

ktoré mali vydané povolenie pred 

28. decembrom 2002, platia 
emisné limity pre TOC uvedené v 

tretej časti tejto prílohy.  

 

Účinnosť spaľovania: 

Spaľovňa odpadov sa musí prevádzkovať s 

takou účinnosťou spaľovania, aby  obsah 

TOC vo zvyškovej škvare a spodnom popole 

z pece bol < 3 % alebo spáliteľný podiel 
vyjadrený ako strata žíhaním bol < 5 % 

suchej hmotnosti spálených odpadov.  V 

prípade potreby sa použijú vhodné techniky  
predúpravy odpadov 

 

Teplota  a zdržná doba   

- Každá spaľovňa odpadov musí 

byť navrhnutá, vybavená, vybudovaná a 

prevádzkovaná tak, aby teplota spalín za 
posledným prívodom spaľovacieho vzduchu 

riadeným spôsobom a rovnomerne aj pri 

najnepriaznivejších podmienkach 
dosahovala počas najmenej dvoch sekúnd 

hodnotu   
a) najmenej 850 °C,  
b) najmenej 1 100 °C, ak sa spaľujú 

nebezpečné odpady s obsahom 

halogénovaných organických zlúčenín > 1 %  
vyjadrených ako Cl2;  
teplota sa meria v blízkosti vnútornej steny 

spaľovacej komory alebo na inom 
reprezentatívnom mieste spaľovacej komory 

podľa podmienok určených v súhlase, 

rozhodnutí alebo integrovanom povolení. 

  
- Zariadenie na spoluspaľovanie odpadov 
musí byť navrhnuté, vybavené, vybudované 

a prevádzkované takým spôsobom, aby 

teplota spalín dosahovala riadeným 
spôsobom  a rovnomerne  aj pri 

najnepriaznivejších podmienkach počas 

najmenej 2 sekúnd hodnotu:   

a)   najmenej 850 °C,   
b)  najmenej 1 100 °C, ak sa spoluspaľuje 

NO s obsahom halogénovaných organických 
zlúčenín > 1 % vyjadrených ako Cl.  
Prídavný horák 

Každá spaľovacia komora spaľovne odpadov 

Manipulácia  a nakladanie so 

zvyškami  
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Spaľovacie zariadenia Spaľovne odpadov 

Technické požiadavky Podmienky 

prevádzkovania 

Technické požiadavky Podmienky prevádzkovania 

musí byť vybavená najmenej jedným 

prídavným horákom, ktorý:   
a) sa automaticky uvedie do 

prevádzky, ak teplota spalín po poslednom 

prívode spaľovacieho vzduchu klesne pod 
hodnotu uvedenú v bode 4 v závislosti od 

druhu spaľovaných odpadov,  
 
b) bude v prevádzke aj počas nábehu 

a odstavovania, aby teplota v žiadnom 
intervale spaľovania neklesla pod hodnotu 

uvedenú v bode 4 v závislosti od druhu 

spaľovaných odpadov po celý čas, kým sa v 
spaľovacom priestore nachádza ešte 

nespálený odpad,   
 
c)nesmie spaľovať palivá, ktoré môžu 

spôsobiť vyššie emisie ako emisie zo 
spaľovania zemného plynu, skvapalnených 

uhľovodíkových plynov alebo emisie zo 

spaľovania  plynového oleja zodpovedajúce 
požiadavkám na kvalitu palív 

Pri prevádzke spaľovne odpadov 

alebo zariadenia na 
spoluspaľovanie odpadov treba 

predchádzať vzniku zvyškov alebo 

ich tvorbu podľa množstva a 
škodlivosti v čo najväčšom 

rozsahu obmedziť. Zvyšky sa 

musia podľa možnosti zhodnotiť 
priamo v zariadení na spaľovanie 

odpadov alebo mimo neho.  

 

Preprava, manipulácia a dočasné 

skladovanie prašných suchých 

zvyškov treba vykonávať takým 
spôsobom, aby sa zabránilo ich 

rozptýleniu  do životného 

prostredia.  
 

Pri zneškodňovaní alebo 

zužitkovaní zvyškov zo spaľovania 
odpadov alebo spoluspaľovania 

odpadov  sa postupuje podľa 
osobitných predpisov. 

 

Automatický systém odstavenia prísunu 

odpadov 

Spaľovňa odpadov a zariadenie na 

spoluspaľovanie odpadov musia byť 

vybavené automatickým systémom, ktorý pri 

prevádzke spaľovne odpadov a zariadenia na 

spoluspaľovanie  odpadov zabezpečí 
odstavenie prísunu odpadu  
a) pri nábehu, kým teplota 

nedosiahne hodnotu ustanovenú podľa bodu 
4,   
b) pri každom poklese teploty pod 
hodnotu ustanovenú v bode 4,   

c) v každom prípade, keď 

kontinuálne meranie ukáže, že v dôsledku 
poruchy alebo výpadku zariadenia na 

čistenie odpadových plynov boli prekročené 

emisné limity.  

 

 

 

Záver 

Energetické zhodnocovanie odpadov, vrátane čistiarenských kalov, je neoddeliteľnou a významnou súčasťou 

akéhokoľvek trvalo udržateľného a ekonomicky zmysluplného systému odpadového hospodárstva. Z hľadiska 

ochrany ovzdušia sú na zariadenia, v ktorých bude, resp. je, takýto kal spaľovaný, kladené rôzne emisné 

požiadavky. Ich rozsah, technická, prevádzková a v neposlednom rade aj ekonomická náročnosť, závisí od toho, 

či spaľovaný čistiarenský kal prešiel koncom stavu odpadu a stalo sa z neho druhotné palivo, alebo koniec stavu 

odpadu nenastal, kal zostáva aj naďalej odpadom a na zariadenie, v ktorom bude takýto kal spaľovaný, je 

z hľadiska ochrany ovzdušia prihliadané ako na spaľovňu odpadov – bez rozdielu na jeho menovitý tepelný 

príkon.  
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Aby sa však čistiarenský kal stal druhotným palivom a jeho spaľovanie bolo nie len ekologické ale aj 

ekonomické, je potrebné preukázanie splnenie a plnenie viacerých požiadaviek (administratívnych, 

certifikačných, ale hlavne kvalitatívnych) práve na strane výrobcu takéhoto paliva. Od ich dodržania a 

preukázania závisí, či na kotol, v ktorom bude takýto kal spaľovaný, budú z hľadiska ochrany ovzdušia kladené 

„zjednodušené“ emisné požiadavky (emisné limity, technické požiadavky, či podmienky prevádzkovania) ako na 

spaľovacie zariadenie alebo, pri nedodržaní čo i len jednej z vyššie uvedených požiadaviek, ako na spaľovňu 

odpadov.  
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ANAMOX ODLEHČUJE ČOV DUSÍKATÉ ZATÍŽENÍ Z FUGÁTU: STATE IF THE 

ART A VLIV TERMÁLNÍ HYDROLÝZY 
  

 

Vojtěch Kouba, Pavel Jeníček, Jan Bartáček 
 

 

Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 

 

 

 

Abstrakt 

 

Anammox je zavedeným procesem pro odstraňování dusíku z kapalného zbytku po anaerobní fermentaci 

přebytečného kalu na ČOV. Dusík je zde odstraněn bez dodatečného organického substrátu. Aktuální 

technologie (ANAMMOX®, kontinuální DEMON®, AnitaMOXTM) běžně dosahují odstraněného zatížení ≥1 

kg-N.m-3.d-1 a s méně než poloviční potřebou kyslíku. Anammox proto ve srovnání s nitrifikací-denitrifikací na 

ČOV snižuje provozní i investiční náklady. V příspěvku popisujeme nejpokročilejší technologie anammox a 

jejich výkonnost, včetně literatury ohledně vlivu předúpravy přebytečného kalu v termální hydrolýze. 

 

Úvod 

 

ČOV jsou typicky přetížené dusíkem uvolněným při anaerobní fermentaci kalů svážených z okolních čistíren 

nebo spotřebou organických látek v dlouhé stokové síti, jejichž společným jmenovatelem je nedostatek 

organických látek pro denitrifikaci. Deficit organického substrátu pro denitrifikaci je možné řešit jeho externím 

dávkováním, jehož nákup ale představuje dodatečné provozní náklady. Typickým externím substrátem pro 

denitrifikaci je toxický methanol, jehož dávkování klade extra nároky na bezpečnost. Perspektivnějším řešením 

deficitu organiky pro denitrifikaci jsou technologie anammox, které dusík odstraňují téměř bez externího 

substrátu, s méně než poloviční spotřebou energie pro aeraci a řádově nižší produkcí přebytečného kalu. 

Optimalizované varianty procesu anammox navíc stabilně a dlouhodobě odstraňují dusík při zatížení ≥1 kg-N.m-

3.d-1, a pro odstranění dusíku tedy stačí jen relativně malá nádrž. Anammox proto na ČOV šetří provozní i 

investiční náklady.  

Pro účely tohoto článku pojmem 'anammox' míníme odstraňování dusíku ve dvou krocích: (i) nitritační 

mikroorganismy nejprve zoxidují polovinu amoniakálního dusíku na dusitany a následně (ii) anammox bakterie 

přemění vzniklé dusitany (rovnice 1) a zbylý amoniak na plynný dusík (rovnice 2) Lotti et al. (2014). Oba typy 

mikroorganismů jsou kompletně autotrofní, tj. jejich zdrojem uhlíku je oxid uhličitý, dusík je proto odstraněn 

téměř bez organického substrátu. Samotné anammox bakterie jsou globálně významným hráčem koloběhu 

dusíku, který uvolňují ze sladkovodních jezer a řek (Schubert et al. 2006) i z mořských sedimentů (Dalsgaard 

and Thamdrup 2002), typicky v prostředích chudých na organické látky. Anammox bakterie mají typicky rudé 

zbarvení dané bílkovinou cytochrom c. Kompletním názvem procesu je částečná nitritace-anammox, někdy je 

také nazýván jako deamonifikace, ale pro účely tohoto článku jej budeme nazývat zkráceně 'anammox'. 

 

𝑁𝐻4
+ + 1,5𝑂2 → 𝑁𝑂2

− + 2𝐻+ + 𝐻2𝑂 

 

(1) 

𝑁𝐻4
+ + 1.146𝑁𝑂2

− + 0.071𝐻𝐶𝑂3
− + 0.057𝐻+

→ 0.986𝑁2 + 0.161𝑁𝑂3
− + 0.071𝐶𝐻1.74𝑂0.31𝑁0.20 + 2,002𝐻2𝑂 

(2) 

𝑁𝑂2
− + 0,5𝑂2 → 𝑁𝑂3

− (3) 

Pro praktické uvedení anammox do provozu je zásadní vymýt ze systému nežádoucí nitratační bakterie (NOB, 

nitrite oxidizing bacteria, rovnice 3), případně potlačit jejich aktivitu. Též je třeba zadržet v systému maximum 

nitritačních (AOB, ammonium oxidizing bacteria) a anammox bakterií a zamezit vlivům které by jejich aktivitu 

mohly potlačit. Toho je relativně jednoduše dosaženo při čištění fugátu o teplotě 30-37 °C a nízkém vnosu 

nerozpuštěných látek (méně než 0,5 g/L) a sulfidů, a nízkém poměru CHSK/N. Za těchto podmínek AOB rostou 

rychleji než nežádoucí NOB což usnadňuje vytlačení NOB ze směsné kultury. Dále nerozpuštěné látky 

neinterferují s udržováním vhodného stáří kalu, sulfidy neinhibují AOB ani anammox bakterie a anammox 

bakterie nesoutěží o většinu dusitanů s denitrifikačními bakteriemi (Kouba et al. 2018). 
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V zahraničí je anammox aplikován v praxi více než deset let. Jeho různé technologické varianty jsou v plném 

provozu na cca 153 ČOV, hlavně v západní Evropě nebo Spojených státech. Je zavedenou technologií pro 

odstraňování dusíku z fugátu, tj. kapalné frakce zbytku po anaerobní fermentaci přebytečného kalu, nebo z 

průmyslových odpadních vod o podobně vhodné teplotě (30-37 °C) a koncentraci amoniakálního dusíku (≥600 

mg-N.L-1) (Lackner et al. 2014). Pro úplnost, v poslední době se anammox začíná využívat i na naředěné a 

studené splaškové vody (př.: Changi, Singapur; Xi’an, PRC) (Kouba et al.).  

 

V tomto příspěvku představujeme nejpokročilejší verze technologií anammox, které se v praxi aplikují na kalové 

vody a průmyslové vody podobného charakteru. Dále diskutujeme perspektivy nasazení anammox na fugát 

pocházející z anaerobní fermentace včetně termální hydrolýzy kalu. Naším cílem je informovat odbornou 

veřejnost o možných úsporách provozních i investičních nákladů na odstranění dusíku na ČOV. 

 

Nejpokročilejší technologické varianty anammox pro odstraňování dusíku z fugátu 

 

Biochemický proces anammox, respektive deamonifikace, je podstatou mnoha technologií odstraňování 

sloučenin dusíku z odpadních vod, z nichž některé byly pod různými názvy patentovány. V textu se zaměřujeme 

pouze na technologické varianty, které dosahují odstraněného zatížení vyššího než ≥1 kg-N.m-3.d-1, a jsou s nimi 

alespoň desetileté zkušenosti na čištění kalových vod v praxi. Pro přehled o méně výkonných ale též dlouho 

aplikovaných technologiích jako TERRAMOX® (E&P Anlagen Bau) doporučujeme studie Kouba et al. (2018), 

Lackner et al. (2014) a Bowden et al. (2016). 

 

DEMON (DEMON GmbH, Švýcarsko), nebo-li deamonifikace, je nejpoužívanější varianta anammox pro 

odstraňování dusíku z kalových vod na městských ČOV. V roce 2014 tvořily systémy aplikující DEMON 80 % 

všech anammox systémů provozovaných jako SBR, přičemž nejpokročilejší systém např. instalovaný ve Strass 

im Zillertal jsou provozovány kontinuálně (Lackner et al. 2014). DEMON systémy čerpou fugát do nádrže 

s procesem deamonifikace patentovaným systémem založeným na kontrole pH (Wett 2006). Biomasa je 

kultivována ve formě směsi granulované biomasy a vloček aktivovaného kalu. V současnosti jsou nejpokročilejší 

DEMON technologie vybaveny rotačním bubnovým sítem, které separuje pomalu rostoucí mikroorganismy 

anammox od rychleji rostoucích AOB a nerozpuštěných látek v kalové vodě, a případně i NOB. Starší DEMON 

ke stejnému účelu používají hydrocyklon. Anammox mikroorganismy totiž přednostně rostou v granulích, které 

mají vyšší hustotu než vločky nitrifikujícího kalu. Zahuštěná suspenze s granulemi anammox je čerpána zpět do 

anammox reaktoru, zatímco zahuštěná lehčí fáze je čerpána na aktivaci. Vracením mikroorganismů 

odpovědných za proces anammox do systému je prodloužena jejich doba zdržení. Tato strategie kompenzuje 

nízký výtěžek biomasy anammox a navyšuje množství těchto mikroorganismů v systému, čímž je navyšováno 

odstraněné zatížení dusíku (Kouba et al. 2018).  

 

Kontinuálně protékaný DEMON byl postaven na ČOV Strass im Zillertal (průměrná kapacita 142 tis. EO, 

maximální kapacita 250 tis. EO, A/B systém + DEMON, energeticky soběstačná od roku 2005, Rakousko).  

DEMON ve Strass čistí fugát z anaerobní stabilizace kalu, který je od pevné fáze stabilizovaného kalu oddělen 

kalolisem. Dále je zde periodicky čištěn skládkový výluh. DEMON je osazen do podélné nádrže vybavené 

aeračním systémem. Odtok je od suspenze separován v dosazovací nádrži. Granule anammox jsou od vloček 

AOB a NOB oddělovány rotačním bubnovým mikrosítem. Aerace je řízena na maximální koncentraci kyslíku 

0.4 mg.L-1. Koncentrace Namon ve fugátu je 1500-1800 mg.L-1, zatížení 1.2 kg-Namon.m-3.d-1 a účinnost 

odstranění Ncelk 90%. Spotřeba energie na odstranění dusíku v deamonifikaci je 1 kWh.kg-N-NH4
-1 (průměr). 

Obsluha DEMON zabere půl hodiny až hodinu denně. 

 

ANAMMOX® (Paques, Nizozemí) je nejvýznamnější technologickou variantou procesu anammox co do 

zpracovaného zatížení dusíku. Pro co nejnižší investiční náklady je navrhován jako jednostupňový 

vysokozatěžovaný systém s granulovaným ložem. Na povrchu granulí dominují AOB, zatímco vnitřní část 

granulí je osídlena mikroorganismy anammox. Tyto granule jsou udržovány ve vznosu nepřetržitou 

jemnobublinnou aerací. Celý proces je řízen nastavením koncentrace kyslíku. Vyčištěná voda je od granulí 

oddělena lamelovým separátorem umístěným uvnitř nádrže (Kouba et al. 2018).  

 

AnitaMOX® (Anox Kaldnes, Veolia) je jednostupňový systém s biomasou kultivovanou na nosičích Biofilm 

Chip, který byl úspěšně otestován na pražské ÚČOV, a technologická sestava optimalizovaná pro kalovou vodu 

z ÚČOV je spolu s výsledky detailně popsaná v Beneš et al. (2012). Plně provozní aplikace je instalovaná např. 

na ČOV Malmö (Švédsko). Aerace je kontrolována patentovanou metodou dle poměru vstupní a výstupní 

koncentrace amoniaku a dusičnanů (Kouba et al. 2018). 
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Tab. 1: Návrhové parametry vybraných technologických variant anammox. 

 DEMON kont. ANAMMOX® AnitaMOX® 

Město (stát) Strass im Zillertal (A) Olburgen (NL) Malmö (SWE) 

Kapacita ČOV (EO) 142 tis. Výroba brambor + fugát 300 tis. 

Objem nádrže (m3) 400 600 4 x 50 

Objemové zatížení (kg-N/m3/d) 1.2 1,0 - 2,33 1,0 – 1,2 

Spotřeba energie (kWh/kg-N) † 1,0 1,86 1,5 

Vyhřívání - - ne 

Zdroj informací Martin Hell (technolog, AIZ) (Lackner et al. 2014) 

 

 
Obr. 2: Aktivita anammox bakterií klesá s klesající teplotou. Snížení teploty ze 30 °C na 20 °C zredukuje 

maximální aktivitu anammox na 40% (Kouba et al. 2019). 

 

Konstrukce reaktoru anammox se skládá z pravoúhlé nádrže vybavené aeračními elementy, míchadlem, 

čerpáním přítoku a případně i odtoku. Vhodná provozní teplota je v nádrži udržována izolací a dle potřeby i 

dalšími prvky. Nádrž kontinuálně protékaného reaktoru je doplněna o vnořenou nebo externí usazovací nádrž, 

která může být osazena lamelami (např. ANAMMOX® v Olburgen). Dál je reaktor osazen sondami (viz Sondy), 

které jsou spolu s aerací, čerpadly a míchadly napojeny na řídící systém (Kouba et al. 2018). 

 

Sondy. Anammox je o něco komplexnější než konvenční nitrifikace-denitrifikace, a proto je nutné jej řídit 

pomocí on-line sond. Až na výjimky jsou veškeré instalace anammox osazeny sondami na měření rozpuštěného 

kyslíku, pH (a teploty). Samotná koncentrace rozpuštěného kyslíku totiž ne vždy odpovídá aktivitě biomasy, 

zvláště když dochází k akumulaci dusičnanů (Joss et al. 2011). Řada instalací anammox proto měří on-line 

Namon a sumárně dusičnany a dusitany (někdy zvlášť dusitany). Časté je i on-line měření konduktivity, ORP, 

nebo nerozpuštěných látek (Kouba et al. 2018).  

 

Úprava pH se až na výjimky používá pouze v systémech DEMON, kde je hodnota pH řízena dávkováním kalové 

vody. Cílem úpravy pH v DEMON je zabránit vyčerpání Namon, nikoli řízení tlumivé kapacity v reaktoru. 

Kalová voda totiž obsahuje dostatečnou tlumivou kapacitu pro kompletní odstranění dusíku mikroorganismy 

AOB i anammox. U koncentrovanějších průmyslových vod (koncentrace dusíku vyšší než 2-3 g/l) už ale tlumivá 

kapacita nemusí stačit, a proto může být vyžadováno její navýšení (Kouba et al. 2018). 

 

Provozní teplota anammox je typicky 30-37 °C, což odpovídá teplotě kalové vody. I při nižších teplotách lze 

dosáhnout stabilního odstranění dusíku, byť s nižším zatížením, protože metabolismus anammox 

mikroorganismů (i AOB) adaptovaných na 30-37 °C bude při nižších teplotách pomalejší (Kouba et al. 2019). 

Nižší teploty mohou navíc napomoci kompetici NOB (Hellinga et al. 1998). Na některých větších ČOV je proto 

vhodná teplota udržována i v zimním období tepelnou izolací reaktoru (např. švédský AnitaMOX v Malmö – 

300 tis. EO). Pro minimalizaci tepelných ztrát je vhodné čerpat kalovou vodu přímo do anammox reaktoru, bez 

zdržení v retenční nádrži. Na menších ČOV jsou nádrže pro proces anammox v zimě vyhřívány odpadním 
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teplem z kogenerace (např. 30-45 tis. EO) (Kouba et al. 2018). Naopak při teplotách vyšších než cca 37-39 °C 

lze očekávat rapidní pokles aktivity AOB i anammox bakterií. 

 

Vliv termální hydrolýzy kalu na výkonnost anammox 

 

Intenzifikace anaerobní fermentace o termální hydrolýzu kalu (THP) (př. CAMBI - až 165 °C a 6 bar) prohloubí 

rozklad kalu a zvýší produkci bioplynu, zároveň však uvolní do fugátu mimo jiné i více Namon (2500-3000 

mg.L-1). Dodatečný Namon ve fugátu může nitrifikaci-denitrifikaci v aktivačním procesu přetížit. Proto je 

vhodné dusík z fugátu odstranit procesem anammox, který nevyžaduje externí substrát, uspoří cca 60% spotřeby 

energie na aeraci, produkuje řádově nižší množství přebytečného kalu a je realizovatelný v kompaktním 

reaktoru.  

 

Spolu s dusíkem ale THP uvolňují různé frakce organických látek včetně nerozpuštěných, huminových, 

rozpuštěných a v některých případech i nižších mastných kyselin které mohou aktivitu AOB a anammox 

negativně ovlivnit. Partikulární a koloidní CHSK byly v jedné studii hlavní složky digestátu inhibující AOB, 

pravděpodobně z důvodu omezení difuze kyslíku, což bylo napraveno zvýšením koncentrace kyslíku v systému. 

Dále, rozpuštěná CHSK přes 2500 mg.L-1 inhibovala anammox bakterie, pravděpodobně z důvodu nárůstu 

heterotrofní biomasy v biofilmu a jejich kompetici o dusitany s anammox bakteriemi.  

 

Jako zatím nejslibnější řešení se jeví předčištění nerozpuštěných látek, a dále odsazení vloček aktivovaného kalu 

s heterotrofy na odtoku z anammox a jejich retence v systému (Zhang et al. 2016). Klíčové je zajistit vhodné 

stáří vločkovitého kalu aby se předešlo nárůstu nežádoucích NOB. Han et al. (2020) tuto strategii uplatnili pro 

odstranění dusíku z kapalné frakce digestátu odvodněného na kalolisu ve dvou-stupňové plno-provozní 

technologii (Peking, PRC). Nerozpuštěné látky ve filtrátu byly nejprve vysráženy polymerním chloridem 

hlinitým (PAC) and polyakrylamidem (PAA). Předupravený filtrát byl poté čerpán do provzdušňovaného IFAS 

(integrated fixed film activated sludge) reaktoru, který obsahoval polypropylenové nosiče biomasy a aktivovaný 

kal. Anammox mikroorganismy byly detekovány především v biofilmu na nosičích, a AOB a heterotrofní 

mikroorganismy dominovaly ve vločkách aktivovaného kalu. Odstraněné zatížení činilo 0.21-0.28 kg-N.m-3.d–1 

při účinnosti odstranění dusíku přes 85%. Spotřeba elektrické energie činila cca 3.0 kWh/kg-N. 

 

Další řešení zahrnují postupné zvyšování zatížení reaktoru aby byla umožněna adaptace mikrobiální kultury, 

naředění fugátu procesní vodou 1:1, nebo srážení i rozpuštěné CHSK pro odstranění inhibičního účinku (Bailey 

et al. 2018, Figdore et al. 2011) 

 

Dle dosud nepublikovaných studií je díky THP v anammox reaktorech možné očekávat, že zvýšený obsah 

organických látek ve filtrátu/fugátu bude stimulovat růst heterotrofních mikroorganismů, což zvýší spotřebu 

kyslíku o 10-20%. Huminové látky ve filtrátu dále mohou navázat mikronutrienty, což může omezit jejich 

dostupnost pro anammox. Předúprava kalu v THP ale může mít i pozitiva, protože zvýšený obsah organického 

uhlíku a s ním spojené heterotrofní mikroorganismy mohou denitrifikovat dusičnany vyprodukované anammox 

procesem, a tak zvýšit účinnost odstranění dusíku.  

 

Závěry 

 

Anammox je zavedený a úsporný proces pro odstranění dusíku z kapalného zbytku po anaerobní fermentaci 

přebytečného kalu na ČOV. Aktuální technologie (ANAMMOX®, kontinuální DEMON®, AnitaMOXTM) 

odstraňují dusík při zatížení ≥1 kg-N.m-3.d-1. Předúprava přebytečného kalu termální hydrolýzou mění kvalitu 

fugátu, což může mimo jiné snížit maximální dosažitelné zatížení procesu anammox a/nebo zvýšit účinnost 

odstranění dusíku. 
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Úvod 

 

Strategie úspěšného přechodu k čistšímu a udržitelnějšímu hospodaření s energií v roce 2050 vyžaduje 

zavedení obnovitelných zdrojů energie ve velkém měřítku. Evropská směrnice 2009/28/ES vytyčila závazné cíle: 

20 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v Evropské unii do roku 2020 jako 

povinný minimální cíl, jenž má být dosažen všemi členskými státy a 10 % podílu biopaliv na celkové spotřebě 

benzinu a nafty v dopravě. V rámci evropských zemí je podíl obnovitelné energie na celkové výrobě elektřiny v 

současné době velmi odlišný. Očekává se však navýšení jejího podílu s tím, že významnou roli bude hrát energie 

ze solárních a větrných elektráren. Přestože jsou tyto zdroje elektrické energie schopny ji vyrábět bez spotřeby 

fosilních zdrojů, je základní otázkou těchto technologií jejich závislost na počasí, což vede ke kolísající výrobě 

energie, kdy množství vyrobené energie nemusí být vždy v rovnováze s požadavky spotřebitelů na energii, což 

způsobuje nerovnováhu a je třeba najít řešení konzervace této přebytečné elektrické energie. 

V důsledku toho si získává na popularitě technologie přeměny energie na plyn – power to gas (P2G), jako 

řešení, které energetickému systému poskytuje potřebnou flexibilitu. Koncept P2G je definován jako přeměna 

elektrické energie na H2, tj. použití přebytečné elektřiny na elektrolýzu vody na H2 a kyslík. Takto vyrobený H2 

může být následně využit, jak je znázorněné na Obr. 1. 

 

 
Obr.1 Princip konceptu power-to-gas (P2G)  (Schiebahn et al. 2015) 

 

Převod elektrické energie na chemickou energii je jádrem každé koncepce P2G a provádí se při elektrolýze vody 

v elektrolyzéru, který by měl splňovat nároky na velkou flexibility svého provozu na měnící se množství 

elektrické energie v síti. 

Přímé energetické využití H2 je sice ekologicky čisté, ale zatím drahé, jeho skladování je náročné a nemá 

zavedený transportní systém, použití biomethanu jako paliva pro motorová vozidla se již využívá např. ve 

Švédsku, Dánsku a Francii. Použití H2 na konverzi CO2 na CH4 může být realizována chemicky, ale za 

náročných technických podmínek (Sabatierův proces). Zdroje CO2 mohou být různé, vedle CO2 z fermentačních 

průmyslových výrob, zachyceného ze spalin tepelných elektráren, vedlejšího produktu při výrobě cementu a 

vápna či vzdušného CO2 připadá v úvahu rovněž CO2, který je nedílnou složkou bioplynu. 

Zajímavým nejnovějším technologickým vývojem v této oblasti je methanizace využívající hydrogenotrofní 

methanogenní Archae, které jsou součástí mikrobiologického konsorcia každého anaerobního reaktoru, ke 

katalyzování Sabatierovy reakce k produkci biomethanu z CO2 obsaženého v bioplynu a H2. Složení biomethanu 
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může být srovnatelné se složením zemního plynu a je možné ho dodávat do rozsáhlé distribuční sítě zemního 

plynu, která umožňuje jeho dopravu do místa optimálního využití (Grimalt-Alemany, Skiadas et al. 2018). 

Zároveň je již vtláčení biomethanu do distribuční sítě zemního plynu opatřeno i technickou normou TPG 902 02 

„Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu“. Abychom mohli považovat biomethan vzniklý 

zušlechtěním bioplynu za „zelený“ zdroj energie, je nutné, abychom vedle CO2 z bioplynu použili na jeho 

redukci H2 vyrobený rovněž pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nabízí se jeho produkce elektrolýzou 

vody za použití přebytečné energie z obnovitelných zdrojů. 

Vedle anaerobní fermentace existuje ještě jeden základní technologický sektor a to zplyňování a pyrolýza, které 

také převádějí energii organických odpadů a různých typů biomasy do lépe využitelné plynné formy – 

syntetického plynu (syngas). Syngas má však trochu jiné složení než bioplyn a nositeli energie jsou tam hlavně 

H2 a CO s CO2 jako doprovodnou složkou. Vedle plynné složky je během pyrolýzy organického odpadu 

produkována ještě kapalná fáze bioolej obsahující organické složky a tuhá fáze – biochar,  

Oba tyto způsoby využívající energii organických materiálů jsou si podobné tím, že ne všechny složky 

produkovaných plynů jsou nositeli energie a že hlavní znečišťující složkou je CO2. Jak bioplyn, tak syngas mají 

svá omezení, co se týká lokálního úplného využití energetického potenciálu.  

 

Zušlechťování bioplynu na biomethan 

 

Zdražování vstupů do bioplynových stanic nejen ze zemědělství, ale i z oblasti organických odpadů, spolu 

s pomalu se blížícím koncem dotací na produkci energie z bioplynu bude nutit jejich provozovatele hledat nové 

cesty využití stávající infrastrukturu bioplynových stanic tak, aby jejich provoz zůstal ekonomicky pozitivní.  

V současnosti existují v odvětví obnovitelné energie dvě koncepce zušlechtění bioplynu na biomethan 

 

1. Způsob založený na odstranění CO2 a dalších minoritních plynů z bioplynu za vzniku čistého 

biomethanu. 

2. Použití obnovitelné energie na výrobu H2 (P2G) a jeho následné použití na konverzi CO2 z bioplynu na 

biomethan.  

 

Současné technologie odstranění CO2 z bioplynu jsou založeny na řadě fyzikálně-chemických a chemických 

procesů – adsorpce, absorpce, vodní a chemické vypírky, membránová a kryogenní separace. Tyto metody neřeší 

otázku, co s odstraněným CO2 a nezvyšují produkci methanu. Obecně se dá říci, že fyzikálně-chemické metody 

jsou velice účinné, ale drahé technologie, vyžadující složitá technická zařízení a vykazující určité ztráty 

methanu. Vzhledem k různým požadavkům na výše uvedené parametry se různí technologie v závislosti na zemi, 

která je využívá.  

Na rozdíl od uvedených energeticky náročných technologií a vysokými provozními náklady je biologická 

metoda zušlechtění bioplynu na biomethan v tomto směru méně náročná a je ji možno velice snadno 

implementovat do stávající infrastruktury bioplynových stanic. Kromě toho může zvyšit energetickou hodnotu 

bioplynu s průměrným obsahem CH4 kolem 60 % na více než 90 % a umožnit tak jeho další využití v alternativě 

k zemnímu plynu.  

Biologická metoda přeměny CO2 z bioplynu na biomethan je založena na činnosti hydrogenotrofních 

methanogenních Archaeí podle reakce 

 

CO2  +  4 H2  →   CH4  + 2 H2O  ΔG° = -130,7 KJ/mol   (1) 

 

Proces zušlechtění bioplynu na biomethan pomocí H2 může být realizován dvěma základními způsoby, jednak 

zaváděním H2 přímo do anaerobního fermentoru nebo využitím externího bioreaktoru s kulturou obsahující 

hydrogenotrofní methanogeny (Burkhardt and Busch 2013, Burkhardt, Koschack et al. 2015).  

 

a) Přímé zavádění H2 do anaerobního fermentoru (in-situ) je metoda jednoduchá, účinná, investičně 

nenáročná, ale má dvojí negativní limitující efekt na proces – metabolický a fyzikálně-chemický.  

 

Metabolická limitace je způsobená zvýšenou koncentrací H2 v systému ovlivňující negativně činnost syntrofních 

acetogenních mikroorganismů zpracovávajících kyselinu máselnou a propionovou na přímý substrát 

acetotrofních methanogenů, tedy kyselinu octovou. Během tohoto procesu se může také vzhledem ke spotřebě 

CO2 významně zvýšit pH až nad 8, což opět zpomaluje některé mikrobiální procesy – zejména methanogenezi. 

Tento problém je však možno vyřešit dávkováním substrátu s nízkým pH jako je syrovátka (Luo and Angelidaki 

2013). Přídavek H2 měl potom podle autorů jednoznačně pozitivní vliv na methanogenezi a žádný negativní vliv 
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na acetogenezi. V systému se sice zvýšila koncentrace rozpuštěného H2, ale rozklad kyseliny propionové byl 

stále termodynamicky schůdný.  

Fyzikálně-chemická limitace procesu je způsobena problémem hmotnostního transportu plynu do kapaliny, 

protože, aby byl H2  mikroorganismy využit, musí být rozpuštěn v kapalné fázi. Koeficient přestupu hmoty je 

nízký, stejně jako rozpustnost H2, která je závislá na teplotě, což způsobuje problém při termofilních provozních 

podmínkách, i kdyže hydrogenotrofní mikrobiální konsorcia jsou nejaktivnější právě v termofilním režimu. 

(Angelidaki I. 2015) . Dále je nutné zabezpečit potřebné dávkování H2 tak, aby byl všechen spotřebován. 

 

b) Využití externího bioreaktoru (ex-situ), tyto problémy řeší, protože H2 je spolu s bioplynem nebo 

CO2 přiváděn do odděleného bioreaktoru s kulturou obsahující hydrogenotrofní methanogeny, který je řízen 

s ohledem na požadavky těchto mikroorganismů. Je však nutno na rozdíl od předchozí technologie počítat s 

většími investičními a provozními náklady. 

 

Termochemické procesy – pyrolýza a zplyňování 

 

Pyrolýza patří spolu se spalováním a zplyňováním mezi procesy termochemické konverze. Tyto procesy se 

navzájem výrazně odlišují v obsahu kyslíku v reakčním prostoru. Na rozdíl od zplyňování a spalování je 

pyrolýzní proces rozklad organických látek působením tepla bez přístupu oxidačních médií. Vzhledem 

k extrémním podmínkám lze pyrolýzu i zplyňování využít i na obtížně rozložitelné látky, které zůstávají 

nevyužité po anaerobní fermentaci ve stabilizovaném čistírenském kalu nebo digestátu. Čistírenské kaly nebo 

digestát z bioplynové stanice je však nutno před vstupem do pyrolýzní jednotky předem vysušit alespoň na 

sušinu 70 – 85 % (Tyagi and Lo 2016), při čemž teplo produkované kogeneračním využitím bioplynu může 

stačit k pokrytí energetických nároků sušárny provozované za tímto účelem (Monlau, Sambusiti et al. 2015). 

Výstupem pyrolýzy jsou 3 základní energeticky zužitkovatelné produkty: 

• bio-olej - kapalná fáze výstupu obsahuje celou řadu organických látek v závislosti na složení materiálu, 

který byl pyrolyzován. Jeho energetický potenciál je možno využít po jeho spálení pro ohřev 

pyrolyzéru. 

• biochar - tuhá fáze výstupu z pyrolyzéru má vysoký specifický povrch (150 m2/g), vysoký obsah popela 

(45,2 % v sušině) a vysokou koncentraci draslíku, vápníku a hořčíku (14,2 % K2O, 3,9 % CaO, 4,2 % 

MgO v popelu) a má potenciál být aplikován jako prostředek k zlepšení půdních vlastností nebo tuhé 

biopalivo (Feng and Lin 2017). Biochar by mohl jako adsorbent účinně odstraňovat těžké kovy 

z vodných roztoků (Inyang, Gao et al. 2012), absorbovat živiny a zlepšovat jejich dostupnost pro 

rostliny a jako doplněk zvýšit účinnost hnojiv (Laird, Fleming et al. 2010). Toho lze využít při možné 

sorpci N a P z kalové vody nebo vody vzniklé po odvodnění digestátu. 

• syngas - plynná fáze výstupu je energeticky bohatý plyn, který je směsí plynů - H2, CO a velmi často i 

CO2. 

 

Všechny tyto produkty mohou produkovat jak elektrickou, tak také tepelnou energii. Bioolej, biochar a plynná 

fáze během pyrolýzy vznikají vždy, nicméně dle podmínek tohoto procesu je možné ovlivnit jejich poměrné 

zastoupení (Tabulka 1) (Salman, Schwede et al. 2017).  

 

Tabulka 1 Výtěžek jednotlivých fází vznikajících při pyrolýze dřeva za různých podmínek    
                Výtěžek produktů 

TECHNOLOGIE Teplota [°C] Doba zdržení plynu Biochar Bio-olej Syngas 

Rychlá pyrolýza ~ 500 ~ 1 sekunda 12 % 75 % 13 % 

Střední pyrolýza ~ 500 ~ 10 - 30 sekund 25 % 50 % 25 % 

Pomalá pyrolýza ~ 400 hodiny až dny 35 % 30 % 35 % 

Zplyňování ~ 750 - 900 / 10 % 5 % 85 % 

Pražení ~ 290 / 80 % 0 - 5 % 20 % 

 

Propojení anaerobní fermentace s termochemickými procesy 

Anaerobní fermentace jako proces mikrobiálního rozkladu organických látek je omezena biologickou 

rozložitelností vstupujících substrátů a výtěžek methanu z hůře rozložitelné biomasy, která obsahuje např. 
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vysoký podíl ligninu, je nízký (Noike, Endo et al. 1985). Lze to řešit třeba zařazením úpravy substrátu pomocí 

termické hydrolýzy, která sice zvyšuje rozložitelnost, ale také ekonomické nároky celého procesu.  

Zapojení termochemických procesů - zplyňování a pyrolýzy - na zpracování anaerobně stabilizovaných 

čistírenských kalů a zbytkových organických látek v digestátu z bioplynových stanic do technologie anaerobní 

fermentace se jeví jako slibná konfigurace pro 

• dosažení efektivnější celkové produkce energie. 

• odstranění problémů s digestátem nevhodné kvality, které vzhledem k obsahu těžkých kovů a jiných 

sledovaných polutantů nebo zbytků plastů z drcených vstupních surovin (prošlé potraviny), které prošly do 

fermentoru, nevyhovují legislativním požadavkům na ukládání na zemědělskou půdu a je u nás i ve většině zemí 

EU zakázáno.  Opakované použití digestátu rovněž zhoršuje půdní vlastnosti a prohlubuje deficit N a P, které 

jsou v něm obsaženy v nízkých koncentracích. 

• čistírenské kaly. Aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu se řídí vyhláškou č.437/2016 Sb., o 

podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, která vstoupila v platnost 1.1.2017 s přechodným 

ustanovením s termínem 31.12.2019, který byl posunut do 31.12.2022. Ukládání čistírenských kalů na 

zemědělskou půdu je stále možné a výhodné z hlediska recyklace P, N a dalších živin. Je však nutno dodržet 

podmínky jejich použití stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem a udržení mezních hodnot 

koncentrací vybraných rizikových látek a těžkých kovů. Většina čistírenských kalů nemá problémy s obsahem 

těžkých kovů, ale s dodržením mikrobiologických kritérií. Ukládání kalů na půdu je však stále problematičtější 

vzhledem k narůstajícím problémům s polutanty, jako jsou zbytky léčiv, genů biologické rezistence, drog, 

antibiotik, hormonů, mikroplastů a v neposlední řadě aktuálně virů v souvislosti s celosvětově se šířícím virem 

COVID-19. Posunutí přechodného ustanovení o 3 roky tak producentům kalů umožňuje se s dostatečným 

předstihem na nové legislativní předpisy týkající se nakládání s kaly připravit. Řada velkých provozovatelů ČOV 

pravděpodobně přejde právě na energetickou a materiálovou transformaci kalů související se znovu získáváním 

fosforu, v roce 2018 bylo takto v ČR využito 10 % čistírenských kalů.  

 

Na rozdíl od biooleje, který svým složením může působit na anaerobní mikroorganismy toxicky, je možné 

pevnou a plynnou část, biochar a syngas, využít v anaerobním fermentoru pro stimulaci a zlepšení účinnosti 

procesu. 

 

Fyzikálně-chemické vlastností biocharu mohou podpořit stabilitu procesu fermentace, zvýšit výtěžnost 

biomethanu a agronomickou kvalitu digestátu jako půdního doplňku. Může fungovat jako bakteriální nosič, 

zvyšující neutralizační kapacitu media zmírňující stres při hydrolýze a acidogenezi, který podporuje 

bioelektrické propojení fermentačních a methanogenních bakterií a tím jejich aktivitu,. (Pan, Ma et al. 2019). 

Zvláštní význam pro anaerobní proces má syngas. Mikroorganismy v anaerobním fermentoru jsou tento plynný 

substrát schopny využívat jako zdroj uhlíku a energie k produkci methanu, ethanolu, acetonu, butanolu a dalších 

jiných produktů (Munasinghe and Khanal 2010, Verma, Singla et al. 2016). Propojení zpracování syngasu 

pocházejícího z pyrolýzy či ze zplyňování špatně rozložitelné biomasy a anaerobní fermentace otevírá dobré 

perspektivy pro další vývoj této technologie a podpoře cirkulární ekonomiky v rámci jednoho provozu (Feng and 

Lin 2017). V běžně se vyskytujícím mikrobiálním konsorciu anaerobních fermentorů jsou vždy do určité míry 

přítomné mikroorganismy, které jsou schopné metabolizovat složky syngasu a produkovat biomethan. Proces lze 

provádět jak za mezofilních, tak i termofilních podmínek. Přiváděný syngas do anaerobního fermentoru je 

přeměňován na methan přímo nebo prostřednictvím propojených metabolismů několika mikrobiálních skupin, 

které syntrofně spolupracují, např. methanogenní Archea a homoacetogenní bakterie. Komplexní kultury 

anaerobních fermentorů představují značnou adaptační kapacitu, vyšší toleranci vůči nečistotám obsažených 

v syngasu i větší odolnost při změně provozních podmínek, což je v provozním měřítku velice zásadní 

(Kleerebezem and van Loosdrecht 2007, Grimalt-Alemany, Skiadas et al. 2018).  

 

Možné propojením pyrolýzy a anaerobní fermentace je na Obr.2. Tímto uspořádáním se může zvýšit produkce 

elektřiny až o 42 % vůči samotné anaerobní fermentaci (Monlau, Sambusiti et al. 2015, Tyagi and Lo 2016). 

V rámci Evropy, především v Německu, jsou již rozšířené komerčně dodávané zplyňovací jednotky pro kal, 

TKO, plastový či medicinský odpad používané k produkci syngasu (Tyagi and Lo 2016), ale zatím nejsou zpětně 

propojeny s anaerobní fermentací. V USA je biomethanizace syngasu v anaerobním fermentoru již realizována 

v provozním měřítku, ale podrobnější data nejsou dostupná. 
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Obr.2 Schéma propojení anaerobní fermentace s pyrolýzou digestátu 

 

Mikrobiologické interakce během metabolismu složek syngasu 

 

Nositeli energie v syngasu jsou H2 a CO a jejich poměr i obsah v plynu je závislý na termochemicky 

zpracovávaném materiálu a podmínkách procesu. CO je v anaerobním prostředí transformován na cenné 

sloučenin nebo přímo k produkci prekurzorů methanogeneze karboxydotrofními mikroorganismy (Rovnice 2 

a 3), které ve spolupráci s homoacetogenními a methanogenními mikroorganismy produkují methan. 

 

CO + H2O → CO2 +H2          (2) 

4 CO + 2 H2O → CH3COOH + 2 CO2       (3) 

 

Heterotrofní homoacetogeny získávají redukční ekvivalenty pro redukci CO2 oxidačním rozkladem organických 

látek. U chemolitotrofních homoacetogenů je redukčním ekvivalentem H2, ale v některých případech může 

fungovat jako zdroj uhlíku i jako zdroj energie také CO (Moorella thermoacetica) Homoacetogenní bakterie jsou 

schopny růst i při vysokých koncentracích CO (˃ 1 atm) (Sipma, Henstra et al. 2006). 

Z methanogenních mikroorganismů je jen malé množství druhů schopno redukovat CO přímo na methan 

(Methanobacterium thermoautotrophicum, Methanothermobacter wolfeii, Methanobrevibacter arboriphilicus, 

Methanocaldococcus jannaschii, Methanopyrus kandleri, Methanosaeta thermophila, Methanosarcina 

acetivorans, M. barkeri) (Pinto, Srinivasan et al. 2011). Tyto karboxydotrofní methanogeny jsou schopny 

chemolitotrofně růst na CO (Rovnice 4), případně jsou schopny metabolizovat CO i H2 zároveň (Rovnice 5) 

(Henstra, Sipma et al. 2007). Závisí na koncentraci H2, která z těchto reakcí bude upřednostňována. 

 

4 CO + 2 H2O → CH4 + 3 CO2   ΔG0 = - 53 kJ/mol CO   (4) 

4 CO + 3 H2 → CH4 + H2O   ΔG0 = - 150 kJ/mol CO   (5) 

 

Methanogeny jsou citlivější na zvýšenou koncentraci CO než homoacetogenní mikroorganismy. Obecně 

methanogeny tolerují parciální tlak CO mezi 0,2 až 0,5 atm (Daniels, Fuchs et al. 1977, Diender, Pereira et al. 

2016, Grimalt-Alemany, Skiadas et al. 2018), ale lze je pomalu adaptovat i na 100 % atmosféru CO (101 kPa), 

např. M. barkeri (Sipma, Henstra et al. 2006). M. acetivorans je sice schopná produkovat methan přímo z CO, 

nicméně při zvýšeném parciálním tlaku CO upřednostňuje před produkcí methanu produkci kyseliny octové a 

kyseliny mravenčí (Sipma, Henstra et al. 2006, Robb and Techtmann 2018). 
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Faktory ovlivňující účinnost methanizace energetických plynů 

 

Rychlost přestupu hmoty z plynné fáze do kapalné 

 

Jedním ze zásadních faktorů při zavádění plynu do kapalné fáze, je rychlost přestupu hmoty. Obecně je rychlost 

přestupu hmoty popsána Rovnicí 6 (Schill, van Gulik et al. 1996, Seifert, Rittmann et al. 2013): 

 

rD   =  kLa  (cD
* - cD)        (6) 

 

kde rD obecně vyjadřuje rychlost přestupu plynu jako donoru elektronů; kLa - objemový koeficient přestupu 

hmoty; (c*
D - cD) - rozdíl mezi rovnovážnou a skutečnou koncentrací donoru elektronů v kapalné fázi.  

Koeficient kLa je ovlivněn mnoha parametry provozovaného systému - rychlost míchání, typ použitého 

bioreaktoru, distribuční zařízení pro distribuci plynu do kapaliny nebo zavedení recirkulace plynu v rámci 

systému. Čím je kLa koeficient vyšší, tím je větší přestup z plynné fáze do kapalné. Uvedený koncentrační 

gradient je závislý na parciálním tlaku složek plynné fáze (Luo and Angelidaki 2012, Seifert, Rittmann et al. 

2013). 

 

Teplota 

 

Teplota má významný vliv jak na fyzikálně-chemické vlastnosti složek v kapalné fázi, tak také významně 

ovlivňuje růst a aktivitu mikroorganismů v anaerobní kultuře. Se zvyšující se teplotou klesá rozpustnost plynů, 

ale ve studii Pokorná a kol. bylo prokázáno, že při termofilní teplotě je účinnost využití H2 vyšší než při 

mezofilním režimu (Pokorna, Varga et al. 2019). Pravděpodobným vysvětlením je, že negativní vliv horší 

rozpustnosti plynů při zvýšené teplotě je převážen vyšší aktivitou mikroorganismů v anaerobní směsné kultuře. 

V rámci výzkumu biomethanizace syngasu bylo prokázáno, že kyselina octová je hlavním prekurzorem 

methanogeneze při mezofilních podmínkách, zatímco H2 jako prekurzor methanogeneze pro hydrogenotrofní 

methanogeny převažuje při termofilním režimu (Pinto, Srinivasan et al. 2011). Možným vysvětlením je větší 

diverzita karboxydotrofních hydrogenogenních bakterií v termofilním prostředí (Oelgeschläger and Rother 2008, 

Grimalt-Alemany, Skiadas et al. 2018). Dalším možným vysvětlením by mohlo být, že reakce produkující H2 se 

stávají exergonickými při zvýšených teplotách, což zvýhodňuje hydrogenogenní přeměnu CO v termofilních 

podmínkách (Conrad and Wetter 1990, Grimalt-Alemany, Skiadas et al. 2018). 

 

pH a parciální tlak CO 

 

Anaerobní fermentory se běžně provozují v rozmezí pH od 6,6 do 7,8, kdy pH mimo toto rozmezí má inhibiční 

vliv na methanogeny, ačkoliv je možná určitá míra adaptace mikroorganismů (Borja 2011, Drosg 2013). Většina 

studií provozovala biomethanizaci syngasu v rozmezí neutrálního pH (7,0 - 7,6), aby byl podpořen závěrečný 

krok anaerobní fermentace – methanogeneze. Nicméně doposud nebyl vliv pH na biomethanizaci syngasu 

podrobněji prozkoumán (Grimalt-Alemany, Skiadas et al. 2018). Jedinou studií, která se zabývala vlivem pH na 

produkci CH4, bylo zjišťování vlivu pH a parciálního tkaku syngasu na konečný produkt anaerobní mezofilní 

kultury pomocí batch testů. Výrazná inhibice methanogenních mikroorganismů byla sledována při pH 5,8 a 

parciálním tlaku syngasu 2,5 atm (0,21 mol/mol [CH4/syngas]) a zároveň byla pozorována akumulace NMK 

v systému (0,15 mol/mol [NMK/syngas]). Nejvyšší produkce CH4 byla pozorována při stejném pH, ale při 

sníženém parciálním tlaku syngasu 1 atm (0,89 mol/mol [CH4/syngas]). Produkce alkoholů byla minoritní při 

všech nastaveních. Jak uvádí studie, pravděpodobně hlavním faktorem ovlivňujícím výtěžek konverze je velikost 

parciálního tlaku syngasu, který souvisí s inhibicí mikrobiálního konsorcia (Pereira, Alves et al. 2013). Ztráta 

methanogenní aktivity byla pozorována při přesáhnutí parciálního tlaku CO 0,35 atm, kdy byla pozorována 

produkce H2 a akumulace kyseliny octové a kyseliny propionové v systému (Alves, Stams et al. 2013). 

 

Účinnost konverze CO na biomethan 

 

Schopnost běžné anaerobní kultury metabolizovat oxid uhelnatý závisí na mnoha parametrech procesu. Teplotní 

závislost ukazuje studie Sipma a kol., ve které byla při termofilním (55 °C) i mezofilním režimu (30 °C) 

testována schopnost využít oxid uhelnatý u sedmi různých kalů, pocházející z anaerobních reaktorů 

zpracovávající průmyslovou odpadní vodu. Při mezofilním nastavení byl oxid uhelnatý přeměněn všemi kaly 

přímo na methan nebo přes meziprodukt kyselinu octovou. U termofilního režimu byla sledována meziprodukce 

H2, který byl následně spotřebován hydrogenotrofními methanogeny k produkci CH4 (Sipma, Lens et al. 2003).  
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Vliv recirkulace plynu byl potvrzen u mezofilního procesu inokulovaném granulovaným kalem, kdy zavedení 

recirkulace plynu (36 L/h) zvýšilo využití CO ze 4 % na 51 %, s maximální účinností konverze 71 % (69 L/h). 

Vyšší účinnost již nebyla pozorována vzhledem k limitaci přestupu plynu do kapaliny (Pinto, Srinivasan et al. 

2011). Tato skutečnost pouze potvrzuje nutnou optimalizaci přestupu plynu do kapaliny, ať už zavedením 

recirkulace bioplynu v rámci provozu reaktoru nebo použití sofistikovaných distribučních zařízení pro distribuci 

plynu jako jsou membrány z dutých vláken, případně keramické membrány. 

 

Závěry 

 

Anaerobní fermentace a zplyňování s pyrolýzou jsou dva základní technologické sektory, které převádějí energii 

organických odpadů a různých typů biomasy do lépe využitelné plynné formy. Oba tyto způsoby jsou si podobné 

tím, že ne všechny složky produkovaných plynů jsou nositeli energie a že hlavní znečišťující složkou je CO2. 

Oba plyny mají omezení, co se týká lokálního úplného využití energetického potenciálu.  

Zapojením termochemických procesů do výroby methanu se zvyšuje výtěžnost energie z biologicky 

rozložitelných odpadů a kalů a zvyšuje se množství zpracovaných hůře rozložitelných a nerozložitelných 

odpadů. 

Důležitou úlohu sehrávají i investiční a provozní náklady spojené s produkcí elektrolytického H2u, zejména 

pořizovací náklady na elektrolyzér a cena elektřiny na  

Vedle potenciálních přínosů biomethanizace syngasu i biocharu jsou zde problémy, které je potřeba vyřešit před 

zavedením do praxe. Jedním z hlavních limitujících faktorů je přestup málo rozpustných plynů do kapaliny, 

v tomto případě oxidu uhelnatého a H2 do fermentační směsi. Tyto problémy už jsou řešeny v rámci biologické 

konverze CO2 pomocí H2 na methan in situ. Výběr vhodných způsobů však závisí na mnoha dalších faktorech, 

jako je typ a provozní parametry vlastního fermentoru, charakter organického substrátu a tím i kalu a digestátu a 

složení syngasu z tohoto výstupu. 

Tento příspěvek vznikl za podpory projektu TA ČR TK01030051 

„Biomethanizace oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku“ 
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Úvod 

 

V nedávné minulosti bylo v ČR vybudováno velké množství zemědělských bioplynových stanic (BPS), přičemž 

nakládání s fermentačním zbytkem (digestátem) vznikajícím jako vedlejší produkt provozu BPS v řadě případů 

nebylo při plánování stavby detailně promyšleno. V některých případech proto dochází k hromadění 

fermentačního zbytku a poměrně komplikovaně se hledají cesty k jeho racionálnímu využití. Fermentační zbytek 

je velmi heterogenní materiál, a proto je v řadě případů přímo v objektech BPS separován na pevnou frakci – 

separát a kapalnou frakci – fugát (Al Seadi et al., 2013). Fugát obsahuje relativně velké množství přístupných 

živin. Koncentrace N-amon může dosahovat i několik g/l. Zároveň je v něm ve významném množství obsažen i 

fosfor, draslík a další živiny. To ho předurčuje k využití v rostlinné výrobě. Současnou běžnou praxí nakládání s 

fugátem je jeho relativně dlouhodobé skladování a následná aplikace na zemědělskou půdu. Tento způsob 

využití fugátu je však spojen s celou řadou problémů. Při skladování fugátu i při jeho aplikaci na půdu hrozí 

významné ztráty dusíku způsobené těkáním amoniaku do ovzduší (Perazzolo et al., 2017; Svehla et al., 2019). 

Tím dochází nejen ke kontaminaci životního prostředí, ale také ke ztrátě základní živiny. Přes relativně vysoký 

obsah živin fugát obsahuje velké množství „balastní“ vody, což zvyšuje nároky na objem skladovacích prostor i 

finanční nároky spojené s přepravou tohoto materiálu na zemědělskou půdu. V neposlední řadě tato skutečnost 

vede vzhledem k velké frekvenci pojezdů zemědělské techniky i k nežádoucímu zhutňování zemědělské půdy. 

  

Optimalizovat využití živin obsažených ve fugátu je možno různými přístupy, které jsou zpravidla založeny na 

zakoncentrování živin či jejich získání v relativně čisté podobě. Známé jsou fyzikálně-chemické metody vedoucí 

k získání amonného dusíku, popřípadě k současnému získávání amonného dusíku a fosforu – například 

stripování amoniaku, srážení struvitu či sorpce na biochar či jiné materiály (např. Münch and Barr, 2001; Song et 

al., 2011; Guštin and Marinšek-Logar, 2011; Kizito et al., 2015). Bylo potvrzeno, že významnou část živin 

obsažených ve fugátu je možno převést do biomasy zelených řas, kterou je možno dále využívat (např. Prajapati 

et al., 2014, Tale et al., 2014). Všechny uvedené postupy jsou ale více či méně selektivní, tedy umožňují využít 

pouze vybrané živiny a jejich efektivita je navíc zpravidla omezená. Fugát, který je zbaven základních živin, se 

ve většině případů stává těžko využitelným a v podstatě odpadním materiálem. Nezbývá pak často jiné řešení 

než ho přímo v areálu bioplynové stanice nebo v objektu logisticky dostupné čistírny odpadních vod zpracovávat 

jako odpadní vodu. Čištění takové odpadní vody je přitom velice problematické, neboť obsahuje velké množství 

špatně sedimentujících nerozpuštěných látek. Extrémně vysoké bývají hodnoty CHSK při poměrně nízké 

hodnotě BSK, velká část organických látek obsažených ve fugátu je totiž v podstatě inertní vůči biologickému 

rozkladu. Poměrně vysoký může být i zbytkový obsah sloučenin dusíku a fosforu. Za těchto podmínek zůstává 

velká část cenných látek obsažených původně v surovém fugátu nevyužita. 

   

Pokud chceme využít všechny látky obsažené v surovém fugátu včetně vody, přichází v úvahu v zásadě aplikace 

membránových procesů nebo tepelné zahušťování fugátu. Membránové procesy vedou k zahuštění chemických 

látek původně obsažených ve fugátu do koncentrátu, permeát je relativně čistou vodou, jejíž vlastnosti závisí na 

použité membráně a na dalších podmínkách procesu (Al Seadi et al., 2013, Holloway et al., 2007). Přestože byly 

v posledních letech vyvinuty speciální varianty membránových procesů pro zpracování fermentačního zbytku, 

resp. fugátu, založené například na tzv. membránové destilaci (Khan and Nordberg, 2018, 2019), aplikace 

membránových procesů pro tak heterogenní materiál, kterým je fugát, stále velice technicky a ekonomicky 

složitým procesem. Tepelné zahušťování je po energetické stránce velice náročným procesem. Uvážíme-li však, 

že řada zemědělských BPS provozovaných v ČR nenachází dostatečné uplatnění pro teplo produkované 
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kogeneračními jednotkami, stává se variantou (alespoň ve srovnání s dalšími postupy připadajícími v úvahu pro 

zpracování fugátu) vcelku reálnou (Chiumenti et al., 2013; Vondra et al., 2016, 2018). Významným problémem 

však je těkavost amoniaku a z ní plynoucí tendence této formy dusíku přecházet při tepelném zahušťování do 

destilátu. Vysoký obsah N-amon v destilátu je nežádoucí z pohledu dalšího využití destilátu. Zároveň je 

převedením amoniaku do destilátu o živiny ochuzen tepelně zahuštěný fugát, jehož hodnota jako komplexního 

hnojiva je tím významně snížena. Intenzita přestupu amoniakálního dusíku do destilátu může být efektivně 

snížena okyselováním fugátu přídavkem minerálních kyselin (Chiumenti et al., 2013). To však významně 

prodražuje proces zpracování fugátu a zároveň v konečném důsledku může po aplikaci fugátu v rostlinné výrobě 

podporovat okyselování půdy. 

 

Alternativním postupem pro předúpravu fugátu před jeho tepelným zahuštěním je převedení amoniakálního 

dusíku na oxidované formy (N-NO3
-, popřípadě N-NO2

-) s využitím činnosti nitrifikačních organismů (Botheju 

et al., 2010; Svehla et al., 2017). Oxidované formy dusíku jsou (za předpokladu vyloučení intenzívnějšího 

průběhu denitrifikace) z pohledu úniku do atmosféry ve srovnání s N-amon stabilní formou dusíku. Navíc, 

v důsledku nitrifikace probíhající v prostředí fugátu dochází k poklesu pH, který může dramaticky snížit 

intenzitu těkání amoniaku i v případě, že významná část dusíku zůstane po zpracování fugátu v nitrifikačním 

reaktoru ve formě N-amon. Aplikace metody zpracování fugátu založené na nitrifikaci amoniakálního dusíku 

obsaženého v surovém fugátu a následném tepelném zahuštění nitrifikovaného fugátu využívajícím přebytečné 

teplo produkované v rámci provozu BPS může z výše nastíněných důvodů minimalizovat ztráty dusíku při 

manipulaci s fugátem. Prakticky všechny živiny obsažené v surovém fugátu by měly být zakoncentrovány do 

tepelně zahuštěného nitrifikovaného fugátu majícího charakter komplexního kapalného hnojiva. Předpokládá se, 

že destilát bude možno využít jako procesní vodu, například pro optimalizaci obsahu sušiny v substrátu 

vstupujícím do anaerobního reaktoru bioplynové stanice. Na rozdíl od většiny jiných metod připadajících v 

úvahu pro zpracování fugátu tato technologie neprodukuje odpadní vodu. Nitrifikaci je navíc možno za účelem 

minimalizace ztrát dusíku možno realizovat i bez následného tepelného zahuštění. 

 

Cílem tohoto příspěvku je presentovat dosavadní výsledky výzkumu v oblasti aplikace dvoustupňové úpravy 

fugátu spočívající v nitrifikaci a následném tepelném zahuštění. Shrnuty budou závěry plynoucí z laboratorních 

experimentů i z monitoringu funkce poloprovozního zařízení pro nitrifikaci fugátu instalovaného v objektu 

reálné bioplynové stanice.  

 

Metodika 

Veškeré experimenty probíhaly s fugátem odebraným v objektu zemědělské BPS zpracovávající kravský hnůj 

(cca 70 % vlhké hmoty), kukuřičnou siláž (20 %) a travní hmotu (cca 10 %) jako hlavní substráty pro výrobu 

bioplynu. Separace fermentačního zbytku na fugát a separát je v rámci této BPS zajištěna mechanickým 

šnekovým separátorem. Koncentrace N-amon v použitém fugátu dosahuje 2 – 6 g/l při sušině 3 – 8 % a celkové 

hodnotě CHSK  25 – 80 g/l. Analytické rozbory vzorků byly prováděny ve shodě s postupy uvedenými v práci 

Horáková et al. (2003). 

 

Laboratorní simulace nitrifikace fugátu 

Simulace procesu nitrifikace fugátu v laboratorních podmínkách probíhá s využitím laboratorních modelů 

biologického reaktoru, které byly vytvořeny z plexiskla. Pracovní objem reaktorů činil 5 l. Za reaktorem byla 

vždy zařazena dosazovací nádrž o objemu 1,0 l. K inokulaci systému nitrifikující biomasou byl využit vratný 

aktivovaný kal odebraný z regenerační zóny biologického stupně čištění odpadních vod v objektu městské 

čistírny odpadních vod. V okamžiku zahájení provozu reaktoru byl celý objem reaktoru naplněn aktivovaným 

kalem o koncentraci (NL) cca 10 g/l. Reaktory byly provozovány jako simulace aktivačního systému v režimu 

směšovací aktivace. Provzdušňování aktivační směsi bylo zajištěno akvaristickým vzduchovacím motorkem. 

Přečerpávání tekutin v rámci modelu bylo realizováno pomocí peristaltických čerpadel. Zatížení reaktorů 

dusíkem se v průběhu provozu reaktorů pohybovalo mezi 0,12 a 0,70 kg/(m3·d). Tomu odpovídá hydraulická 

doba zdržení fugátu reaktoru v rozsahu 4 – 18 dnů.  

 

Poloprovozní simulace nitrifikace fugátu 

Poloprovozní ověření závěrů plynoucích z laboratorních testů probíhá v areálu zemědělské BPS sloužící jako 

zdroj fugátu pro laboratorní experimenty. V objektu této bioplynové stanice je provozována jednotka pro 

nitrifikaci fugátu, která se skládá z nitrifikačního reaktoru o pracovním objemu až 1 m3 a z dosazovací nádrže o 

objemu 200 l. K inokulaci reaktoru nitrifikující biomasou byl stejně jako v případě laboratorních testů využit 

aktivovaný kal odebraný v regenerační zóně biologického stupně městské ČOV. Jednalo se však o jinou ČOV 

než v případě inokulace laboratorních reaktorů. Při zahájení provozu byl reaktor naplněn kalem do objemu 600 l. 
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K postupnému nárůstu pracovního objemu na 1000 l došlo v důsledku postupného přidávání zpracovávaného 

fugátu. Průtok zpracovávaného fugátu byl v okamžiku zahájení experimentů nastaven na 50 l za den při zatížení 

reaktoru dusíkem cca 0,15 kg/(m3·d), hodnota pH byla s využitím měřícího a regulačního systému GRYF XBP a 

dávkování roztoku NaOH nastavena na 6,0 ± 0,1, koncentrace kyslíku přesahovala 4 mg/l. Reaktor byl po 

technologické stránce provozován analogicky jako laboratorní modely, přičemž pro transport tekutin v rámci 

modelu byla využita peristaltická čerpadla. Vzduch zajišťující aerobní podmínky v reaktoru byl do systému 

vháněn pomocí membránového dmychadla Secoh JDK-S-200. Fugát vstupující do poloprovozního reaktoru byl 

v pravidelných intervalech odebírán přímo ze separátoru fermentačního zbytku provozovaného v rámci 

bioplynové stanice a před vstupem do reaktoru byl uchováván v IBC nádrži o objemu 1 m3. Stejná nádrž byla 

použita i pro akumulaci fugátu zpracovaného v nitrifikačním reaktoru. Do této nádrže byl odtok ze systému 

odváděn z dosazovací nádrže.  

 

Laboratorní simulace tepelného zahušťování fugátu 

Laboratorní simulace tepelného zahušťování probíhala se vzorky fugátu, který byl zpracován v laboratorních 

modelech nitrifikačního reaktoru popsaných výše. Experimenty byly provedeny ve třech sériích. Vzorky fugátu o 

objemu 200 ml byly v rámci jednotlivých sérií zahuštěny na 50 % původního objemu (série 1), 40 % původního 

objemu (série 2), resp. 33 % původního objemu (série 3). Zbývajících 50, 60, resp. 67 % původního objemu 

fugátu přešlo do destilátu. K tepelnému zahuštění byla využita odparka BÜCHI Rotavapor R-215 s vakuovou 

pumpou V-700 a regulátorem podtlaku V-850. Odpařování probíhalo za sníženého tlaku (300 mBar) s využitím 

vodní lázně temperované na 95 °C. 

 

Kvantifikace ztrát dusíku při skladování fugátu 

Laboratorní experimenty zaměřené na kvantifikaci ztrát dusíku při skladování fugátu byly realizovány v 

nádobách s pracovním objemem 750 ml. Testy byly provedeny se surovým fugátem, nitrifikovaným fugátem a 

fugátem zpracovaným v soustavě nitrifikace – tepelné zahuštění. S cílem kvantifikace ztrát dusíku těkáním 

amoniaku při skladování surového fugátu byly čtyři skleněné kádinky označené S1-S4 naplněny surovým 

fugátem. Další čtyři označené N1-N4 byly naplněny nitrifikovaným fugátem získaným v laboratorních modelech 

popsaných výše a sloužily ke kvantifikací ztrát dusíku způsobených při skladování nitrifikovaného fugátu 

procesem denitrifikace. V každé variantě byly simulovány různé podmínky skladování, přičemž teplota ve 

variantách S1, S2, N1 a N2 odpovídala laboratorní teplotě (25 ± 2 °C). Varianty S3, S4, N3 a N4 byly 

skladovány v termostatované skříni při teplotě 10,0 ± 1,0 °C. Fugát ve variantách S2, S4 a N2 a N4 byl 

kontinuálně promícháván rychlostí 100 otáček za minutu. Popsané experimenty byly prováděny po dobu 100 

dnů (S1-S4, N3 a N4), u variant N1 a N2 a byla doba trvání testů vzhledem k průběhu experimentů prodloužena 

na 250 dní. Ztráta dusíku v % byla pro jednotlivé varianty vypočtena porovnáním koncentrace Nanorg na začátku 

a na konci experimentu. Vzhledem k tomu, že v případě nitrifikovaného fugátu byly změny v koncentraci Nanorg 

na úrovni analytické chyby stanovení, bylo k určení ztráty dusíku v těchto případech použito navíc ještě 

porovnání počátečních a konečných koncentrací Nanorg vypočtených z lineární regrese závislosti měřené 

koncentrace na době experimentu.   

 

Výsledky a diskuse 

 

Závěry plynoucí z laboratorních testů zaměřených na nitrifikaci fugátu 

Výsledky laboratorních testů zaměřených na nitrifikaci fugátu byly již presentovány v rámci starších publikací 

(např. Švehla et al., 2016; Svehla et al., 2017; Míchal et al., 2018). Proto se zaměřujeme pouze na shrnutí závěrů 

z nich plynoucích. Bylo zjištěno, že za předpokladu důsledné kontroly a regulace podmínek v nitrifikačním 

reaktoru je možno úspěšně realizovat nitrifikační proces i v extrémních podmínkách panujících v prostředí 

fugátu. Na rozdíl od inovativních biologických metod aplikovaných v poslední době pro čištění odpadních vod 

specifického složení, které jsou založeny na procesech ANAMMOX či zkrácené nitrifikace (např. Drtil a 

Imreová, 2016; Švehla et al., 2018), je vzhledem k toxicitě dusitanů (Court, et al., 1962) žádoucí udržet 

v systému maximální aktivitu nitritačních (AOB – ammonia oxidising bacteria) i nitratačních (NOB – nitrite 

oxidising bacteria) organismů. Vzhledem k opravdu extrémním podmínkám panujícím ve fugátu (vysoké 

koncentrace N-amon, vysoké hodnoty CHSK, poměrně vysoká hodnota pH, významný obsah různých v podstatě 

inertních nerozpuštěných látek atd.) je však toto poměrně velkou výzvou. Paradoxně se dostáváme do situace, že 

k hromadění dusitanů tak žádanému a často velice komplikovaně dosažitelnému při aplikaci uvedených 

moderních biologických postupů odstraňování dusíku z odpadních vod dochází při práci s fugátem naprosto 

samovolně. Jak již bylo uvedeno výše, to je však při zpracování fugátu naprosto nežádoucí a je třeba hledat 

vhodnou strategii pro zamezení tohoto jevu.  
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V rámci dlouhodobých pokusů bylo zjištěno, že reaktor pro nitrifikaci fugátu je možno úspěšně zaočkovat 

aktivovaným kalem odebraným v biologickém stupni čištění odpadních vod, přičemž se osvědčila strategie 

založená na minimalizaci obsahu N-amon a N-NO2
- v reaktoru v okamžiku zahájení provozu reaktoru. Regulací 

pH je za těchto podmínek možno poměrně snadno stabilizovat proces a zamezit výkyvům v koncentraci FA (free 

ammonia, volný amoniak) a FNA (free nitrous acid, volná kyselina dusitá) a tak podpořit činnost AOB i NOB 

bez intenzívnější akumulace N-NO2
- v průběhu nitrifikace. Testy potvrdily, že při překročení inhibičních limitů 

koncentrace FA a FNA pro aktivitu NOB uváděných v literatuře (např. Anthonisen et al., 1976) může docházet 

v reaktoru k masívní akumulaci dusitanového dusíku. Zatímco inhibice působením FA se v daných podmínkách 

zpravidla jevila jako přechodná, působení FNA mělo výrazně dlouhodobější charakter. Prakticky úplné konverze 

N-amon (více než 95 %) bylo dosaženo i při zatížení reaktoru okolo 0,7 kg/(m3·d). Zároveň bylo zjištěno, že 

postupnou úpravou podmínek v nitrifikačním reaktoru je možno vyselektovat kulturu schopnou vysoké aktivity i 

při hodnotě pH 4,5, přestože se v literatuře uvádí, že hodnota pH pod 6,0 – 6,5 může nitrifikační proces 

inhibovat (Pitter, 1999). V rámci dlouhodobého výzkumu bylo prokázáno, že nitrifikace s N-NO3
- jakožto 

dominantním konečným produktem může efektivně probíhat i v extrémních podmínkách panujících ve fugátu. 

Zastoupení toxických dusitanů je možno minimalizovat racionálním přístupem k řízení provozu nitrifikačního 

reaktoru, který umožňuje i maximalizaci účinnosti konverze N-amon. 

 

Dosavadní výsledky simulace nitrifikace fugátu v poloprovozních podmínkách 

Průběh zapracování nitrifikačního procesu v reaktoru, který je součástí poloprovozní jednotky pro zpracování 

fugátu, zatím v zásadě potvrzuje závěry, ke kterým vedl provoz laboratorních reaktorů. I v tomto případě se 

ukázalo, že zásadní roli pro aktivitu nitrifikačních organismů hraje aktuální koncentrace FA a zejména FNA, 

resp. koncentrace N-amon a N-NO2
- s přihlédnutím k aktuální hodnotě pH v systému. Velice významný je také 

vliv zatížení reaktoru dusíkem. 

 

Průběh nitrifikace v prvních dnech provozu reaktoru 

Vývoj koncentrace základních forem dusíku v odtoku z reaktoru je zachycen na obrázku 1, koncentrace FA a 

FNA je zaznamenána na obrázku 2. Od zahájení provozu docházelo k postupnému nárůstu koncentrace N-NO3
- 

jakožto preferovaného finálního produktu nitrifikace. Současně ale rostla v odtoku i koncentrace N-amon. Ta 

dosahovala po devíti dnech 170 mg/l při koncentraci FA 0,27 mg/l, po 15 dnech dokonce 470 mg/l (koncentrace 

FA činila 1,52 mg/l). Koncentrace N-NO2
- dosahovala 9. dne 13 mg/l při koncentraci FNA 0,05 mg/l. Poté 

začala koncentrace N-NO2
- významně narůstat, přičemž 15. dne dosáhla již 320 mg/l při koncentraci FNA 0,59 

mg/l. 23. den stoupla koncentrace N-NO2
- dokonce na 1200 mg/l při koncentraci FNA 4,32 mg/l. V této fázi 

začala v odtoku z reaktoru v důsledku hromadění dusitanů dokonce klesat koncentrace N-NO3
-.  

 

Hromadění N-amon v reaktoru v prvních dnech jeho provozu naznačuje, že AOB nebyly schopny beze zbytku 

odstraňovat ze systému svůj substrát. To mohlo být v daných podmínkách způsobeno tím, že zatížení reaktoru 

dusíkem (0,15 kg/(m3·d)) bylo příliš vysoké. Důvodem ale mohla být i skutečnost, že hodnota pH dosahující 

v prvních dnech při nastavené hodnotě 6,0 ± 0,1 reálně 6,3 – 6,6 byla pro neadaptované mikroorganismy AOB 

příliš nízká (Pitter, 1999). V každém případě hromadění N-amon v reaktoru způsobilo i při relativně nízké 

hodnotě pH překročení inhibičního limitu FA vůči NOB, který činí 0,1 – 1,0 mg/l (Anthonisen et al., 1976), viz 

obrázek 2. To bylo patrně ve spojitosti s poměrně vysokým zatížením reaktoru dusíkem prvotním důvodem 

hromadění N-NO2
- od 15. dne. Nárůst koncentrace N-NO2

- pak inhibiční tlak vůči NOB dramaticky zvýšil, 

neboť byl silně překročen inhibiční limit FNA dosahující 0,2 – 2,8 mg/l (Anthonisen et al., 1976). Tento sled 

událostí patrně vyvolal v podstatě úplné zastavení aktivity NOB.   

 

Strategie pro obnovení aktivity NOB po masívním nahromadění dusitanů v reaktoru 

23. den se přikročilo ke snížení průtoku fugátu na ¼ a tím i k adekvátnímu snížení zatížení reaktoru. Zároveň 

byla nastavená hodnota pH změněna z 6,0 ± 0,1 na 7,0 ± 0,1 za účelem přiblížit se optimálním podmínkám pro 

AOB a NOB (Pitter, 1999) a za účelem snížení inhibičního vlivu FNA. Následkem tohoto zásahu došlo k 

minimalizaci koncentrace N-amon v reaktoru. Ta již v dalším období nepřesahovala 10 mg/l. Aktivita AOB byla 

tedy za daných podmínek dostatečná pro zpracování prakticky veškerého N-amon a inhibiční vliv FA byl tedy 

prakticky potlačen. Ke zvýšení jejího významu došlo v souvislosti s nárůstem hodnoty pH mezi dny 49 a 71. 

Aktivita NOB byla v každém případě stále prakticky nulová, koncentrace N-NO2
- neklesala, naopak mírně rostla. 

Maxima (2300 mg/l) dosáhla 64. den experimentu. Za účelem dalšího snížení vlivu FNA byla požadovaná 

hodnota pH dále zvyšována, přičemž 37. den byla nastavena na 8,2. Přestože koncentrace FA ani FNA v této fázi 

provozu reaktoru nepřesahovaly dramaticky inhibiční hodnoty (obr. 2), aktivita NOB nebyla obnovena. Proto byl 

57. dne provozu reaktor re-inokulován 50 l aktivovaného kalu z regenerační zóny městské ČOV. Tento zásah 

nevedl k okamžité změně v zastoupení jednotlivých forem dusíku, koncentrace N-NO2
- byla 64. den dokonce 
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nejvyšší za celou dobu experimentu (viz výše). Nicméně, byl patrně hlavním důvodem pozvolného poklesu 

koncentrace N-NO2
- pozorovaného od 71. dne. Od 82. dne provozu reaktoru již byla koncentrace N-NO2

- 

prakticky nulová. Pokles koncentrace N-NO2
- umožnil v období mezi 77. a 89. dnem postupné snížení nastavené 

hodnoty pH z 8,2 až na hodnotu 7,0.  

 

 
Obrázek 1: Vývoj koncentrace jednotlivých forem dusíku v nitrifikačním reaktoru poloprovozní jednotky 

 
Obrázek 2: Koncentrace toxických forem dusíku v nitrifikačním reaktoru poloprovozní jednotky a jejich 

srovnání s inhibičními limity dle Anthonisen et al., (1976). 

 

Je tedy zřejmé, že při zapracování nitrifikačního reaktoru je zapotřebí vyvarovat se byť i jen přechodného 

nahromadění FA a zejména FNA v systému. K tomu může v závislosti na aktuální hodnotě pH a na teplotě vést 

zejména přetížení systému, při kterém nejsou dostatečně rychle odstraňovány substráty pro AOB a NOB, tedy N-

amon, resp. N-NO2
-. K hromadění N-amon či N-NO2

- v reaktoru mohou samozřejmě vést i různé další vlivy 

inhibující aktivitu AOB, resp. NOB (nedostatečný přísun kyslíku, extrémní hodnoty pH, přítomnost toxických 

látek atd.). V každém případě se jeví jako nezbytné při zapracování nitrifikačního reaktoru pro zpracování fugátu 

sledovat ve velice krátkých intervalech aktuální koncentrace N-amon a N-NO2
- a při jejich nárůstu do řádu 

desítek mg/l ihned činit opatření spočívající v regulaci zatížení reaktoru dusíkem a dalších parametrů procesu. 

Přestože byly parametry reaktoru při jeho zapracování pečlivě nastaveny na základě výsledků laboratorních 

experimentů, je potřeba počítat s proměnlivostí chování reaktoru při zahájení jeho provozu v závislosti na 

vlastnostech použitého inokula a v závislosti na dalších místních podmínkách. V každém případě, provoz 

reaktoru po 87. dnu dokazuje, že nitrifikační proces v prostředí fugátu může být za předpokladu minimalizace 

inhibičního působení FA a FNA velice stabilní s N-NO3
- jako dominantní formou dusíku v odtoku. Za těchto 

podmínek bylo možno postupně parametry procesu upravovat k hodnotám nastaveným v počátku.   
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Nitrifikace fugátu v poloprovozních podmínkách – směry navazujícího výzkumu 

Další provoz nitrifikačního reaktoru bude zaměřen na maximalizaci jeho výkonu. Velká pozornost bude v tomto 

směru věnována kvantifikaci množství kyslíku, které je v závislosti na zatížení reaktoru potřeba do systému 

dodat. Jako velice reálná se jeví možnost, že právě limitované množství kyslíku, které je do systému možno za 

únosných technických a ekonomických podmínek dodat, bude celkovou výkonnost systému limitovat více než 

maximální dosažitelná aktivita mikroorganismů. Bude také testována možnost zvýšit výkon reaktoru kultivací 

nitrifikačních mikroorganismů na vhodném nosiči biofilmu, která by umožnila provozovat systém bez 

recirkulace biomasy, tedy bez dosazovací nádrže. I v poloprovozních podmínkách se počítá se snahou o kultivaci 

nitrifikační kultury odolné vůči extrémně nízké hodnotě pH v nitrifikačním reaktoru, což je žádoucí z hlediska 

minimalizace spotřeby činidla pro regulaci pH i pohledu ztrát dusíku při vyšším obsahu N-amon v odtoku 

z reaktoru.   

 

Výsledky laboratorních experimentů zaměřených na tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu  

Koncentrace celkového dusíku v tepelně zahuštěném nitrifikovaném fugátu dosahovala v závislosti na 

podmínkách procesu až 17,9 g/l (tabulka 1). V destilátu přitom její hodnoty nepřesahovaly 5 mg/l (tabulka 2). 

Poměrně nízká byla i hodnota CHSK kvantifikující organické látky obsažené v destilátu. Bylo tedy potvrzeno, že 

prakticky veškerý dusík zůstává po tepelném zahuštění v zahuštěném nitrifikovaném fugátu. Tím bylo 

jednoznačně prokázáno, že dvoustupňová úprava fugátu spočívající v biologické nitrifikaci a následném 

tepelném zahuštění nitrifikovaného fugátu vede kromě vzniku materiálu bohatého na živiny zároveň také k 

produkci relativně čisté vody využitelné například k ředění substrátů používaných k výrobě bioplynu v 

anaerobním reaktoru bioplynové stanice. 

 

Tabulka 1: Základní charakteristiky zahuštěného nitrifikovaného fugátu získaného v rámci jednotlivých sérií 

Parametr (jednotka) Série 1 Série 2 Série 3 

pH (-) 6,4 ± 0,05 5,8 ± 0,1 5,8 ± 0,1 

VL (g/l) 97,2 ± 5,25 120,3 ± 6,31 143,5 ± 8,1 

N-NO3
- (mg/l) 11500 ± 86 14590 ± 285 16850 ± 569 

N-NO2
- (mg/l) 2,0 ± 0,1 1,0 ± 0,1 1,6 ± 0,6 

N-amon (mg/l) 15,4 ± 2,6 14,0 ± 1,5 14,2 ± 3,8 

Ntot (g/l) 12,0 ± 0,10 15,4 ± 0,31 17,9 ± 0,62 

  

Tabulka 2: Základní charakteristiky destilátu získaného v rámci jednotlivých sérií 

Parametr (jednotka) Série 1 Série 2 Série 3 

pH (-) 8,3 ± 0,10 8,0 ± 0,1 7,9 ± 0,1 

EC (mS/m) 0,03 ± 0,007 0,02 ± 0,002 0,01 ± 0,003 

N-NO3
- (mg/l) 1,1 ± 0,3 1,9 ± 0,4 1,2 ± 0,6 

N-NO2
- (mg/l) 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,02 0,06 ± 0,03 

TAN (mg/l) 3,1 ± 0,5 3,0 ± 0,6 4,0 ± 1,3 

Ntot (mg/l) 4,2 ± 0,2 4,9 ± 1,0 5,3 ± 0,7 

CHSK (mg/l) 180 ± 4 110 ± 3 100 ± 3 

 

Přes velice nízké koncentrace celkového dusíku v destilátu je však potřeba upozornit na skutečnost, že 

v jednotlivých sériích přešlo 17 – 36 % N-amon původně obsaženého v nitrifikovaném fugátu do destilátu. 

Z toho plyne riziko významnějšího transferu dusíku v případě nižší účinnosti nitrifikačního stupně, než tomu 

bylo v rámci provedených testů (N-amon představoval pouze cca 0,2 % z celkového dusíku obsaženého 

v nitrifikovaném fugátu před jeho zahuštěním). 

  

Kvantifikace ztrát dusíku při skladování nitrifikovaného fugátu a jejich porovnání se situací při 

skladování surového fugátu 

Souhrn výsledků testů zaměřených na kvantifikaci ztrát dusíku při skladování fugátu je k dispozici v tabulce 3. 

Bylo zjištěno, že při skladování surového fugátu za daných podmínek může v důsledku těkání amoniaku již po 

100 dnech dojít ke ztrátě až 96 % dusíku, přičemž jedním z faktorů, které zvyšují riziko ztrát dusíku, je míchání 

skladovaného fugátu (viz tabulka 3). K tomu může v reálných podmínkách vést například intenzivnější proudění 

vzduchu nad hladinou volně uloženého fugátu. Oproti tomu, při skladování nitrifikovaného fugátu nepřesahovaly 

ztráty dusíku 6 %, přestože doba skladování byla prodloužena na 250 dnů a to ani v případě promíchávání 

objemu skladovaného nitrifikovaného fugátu.  
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Tabulka 3: Ztráty dusíku v průběhu skladování surového a nitrifikovaného fugátu a zastoupení jednotlivých 

forem dusíku v Nanorg. 

varianta ztráta Nanorg  

(%) 

ztráta Nanorg (vypočteno 

z lineární regrese, %) 

N-amon 

(% Nanorg) 

N-NO3
- 

(% Nanorg) 

N-NO2
- 

 (% Nanorg) 

S1 86,83 - 99,95 0,00 0,05 

S2 91,03 - 99,95 0,00 0,05 

S3 87,41 - 99,94 0,00 0,06 

S4 96,18 - 99,89 0,00 0,11 

N1* 5,57/5,06 3,62/4,62 0,50/0,35 99,38/99,56 0,12/0,09 

N2* 7,22/0,13 4,79/3,18 0,16/0,12 99,81/99,86 0,03/0,02 

N3 7,02 5,80 0,37 99,59 0,04 

N4 3,05 3,67 0,17 99,82 0,01 

*První hodnota kvantifikuje ztrátu za 100 dnů; druhá za 250 dnů 

 

Experimenty zaměřené na ztráty dusíku při dlouhodobém skladování tepelně zahuštěného nitrifikovaného fugátu 

dosud nebyly ukončeny, nicméně z jejich dosavadního průběhu je zřejmé, že po 250 dnech by neměly 

přesáhnout 15 %. 

 

Závěry 

V případě snahy o řešení problémů spojených s velkou produkcí fermentačního zbytku v objektech 

zemědělských bioplynových stanic neexistuje podle názoru autorů tohoto příspěvku „jednoduché a levné“ řešení. 

Všechny dosud realizované, resp. známé, metody vedoucí k racionálnějšímu využití fermentačního zbytku a 

k minimalizaci negativních dopadů manipulace s ním na stav životního prostředí jsou poměrně složité, nákladné 

a v řadě případů je navíc jejich přínos k ochraně životního prostředí sporný. Postup presentovaný v rámci tohoto 

příspěvku se proto přes potenciální technické problémy a nemalou ekonomickou náročnost výstavby a provozu 

testované technologie jeví jako relativně perspektivní přinejmenším z pohledu smysluplnosti jeho dalšího 

zkoumání a vylepšování.  

 

Výše popsané experimenty, resp. jejich výsledky, jednoznačně prokazují, že postup zpracování fugátu založený 

na nitrifikaci N-amon obsaženého ve fugátu a následném tepelném zahuštění nitrifikovaného fugátu může vyřešit 

v podstatě všechny problémy spojené s nakládáním s fermentačním zbytkem. Ztráty dusíku při dlouhodobém 

skladování nitrifikovaného fugátu jsou v podstatě na úrovni analytické chyby stanovení sloučenin dusíku ve 

vzorcích, přičemž ani po tepelném zahuštění nitrifikovaného fugátu nedochází k dramatickému nárůstu těchto 

ztrát. V podstatě všechny živiny obsažené v původním fugátu zůstávají v tepelně zahuštěném nitrifikovaném 

fugátu, přičemž destilát obsahuje množství sloučenin dusíku i organických látek přinejmenším srovnatelné 

s obsahem těchto látek v permeátu získaném v rámci pokročilých membránových postupů aplikovaných pro 

zpracování fugátu, resp. fermentačního zbytku. Význam může mít i samostatná aplikace dílčích testovaných 

procesů (samostatné nitrifikace či samostatné tepelné zahuštění fugátu).   

 

Nejvýznamnějším úkolem pro navazující výzkum v poloprovozním měřítku je detailní zhodnocení ekonomiky 

provozu zařízení pro nitrifikaci a následné tepelné zahuštění fugátu v závislosti na místních podmínkách 

konkrétní BPS. Zásadní bude energetická náročnost nitrifikačního procesu související s velice vysokou 

spotřebou kyslíku při realizaci aerobních procesů v extrémním prostředí fugátu. Proto bude cílem dále zvyšovat 

výkonnost nitrifikačního reaktoru při akceptovatelných nárocích na dodávku kyslíku. Studována bude životnost 

aeračních elementů v agresívním prostředí fugátu. Důležitá bude také bilance tepla využitelného k tepelnému 

zahušťování fugátu, popřípadě k vyhřívání nitrifikačního reaktoru v zimním období. Řešit bude potřeba 

potenciální technické problémy spojené s procesem tepelného zahušťování (zanášení použité aparatury, 

čerpatelnost zahuštěného fugátu atd.).   
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Problematika znovuzískavania fosforu 

 

Fosfor (P) je jedným z prvkov limitujúcich základné biochemické procesy v ekosystéme, zahŕňajúce reakcie 

s genetickým materiálom (DNA, RNA) či reakcie v energetickom metabolizme (ATP, ADP). Taktiež je P 

prítomný v bunkových membránach ako zlúčenina fosfolipid alebo v kostiach či zuboch vo forme 

hydroxylapatitu. Hlavným zdrojom P sú horniny a minerály (apatit, vivianit, struvit a iné), z ktorých sa 

vylúhovaním, zvetrávaním alebo rozpustením uvoľní P do vodného prostredia [1, 2, 3]. Takto vzniknuté formy P 

však nie sú dostupnú pre organizmy a preto je nevyhnutná premena biologicky nedostupných foriem P na 

biologicky využiteľné orthofosforečnany. Rastliny si vyvinuli rôzne fyziologické postupy potrebné pre 

zabudovanie P do bunkových štruktúr. Dostupnosť P dokážu rastliny zvyšovať napr. produkciou enzýmu 

fosfatázy, ktorý je schopný uvoľniť z organickej hmoty biologicky dostupný P. Taktiež prítomnosť 

symbiotických húb mycorrhizae schopných produkovať tento enzým zvyšuje množstvo biologicky dostupného 

P. Niektoré rastliny zas zväčšia objem svojej koreňovej sústavy, čím zvýšia aj aktívny povrch potrebný na 

prijímanie P [4, 5]. Organicky viazaný Porg je ďalej využívaný v tradičnej ceste potravinového reťazca. Keď sa 

rastliny, tkanivá či produkty látkového metabolizmu organizmov začnú rozkladať, Porg prechádza rovnakými 

premenami ako organický odpad: baktérie a iné organizmy oxidujú organické látky, čím uvoľňujú P vo forme 

fosforečnanov P-PO4 do pôdy a pôdnych roztokov. Vďaka rozkladným procesom sa P čiastočne vracia do 

kolobehu (opätovná asimilácia rastlinami), avšak jeho určitá časť je viazaná vo forme nerozpustených 

sedimentov. V pôde tiež prebiehajú reakcie P s iónmi železa Fe, hliníka Al a vápnika Ca (prirodzené zložky 

pôdy). Časť nerozpusteného P teda ostáva v pôde, a druhá časť P ďalej putuje v suchozemskom systéme, dokiaľ 

sa vďaka povrchovým splachom z polí či podzemnej vode dostane do vodného prostredia, odkiaľ je P unášaný 

vodným tokom do morí a oceánov, kde sa usadí vo forme sedimentov na dno [2, 3, 5, 6]. V otvorenom mori či 

oceáne je P využívaný v hornej časti vodného stĺpca, kde sa asimiluje do rastlín a fytoplanktónu. V dolnej časti 

vodného stĺpca sa naopak P akumuluje v sedimentoch. Avšak atómom P, ktoré končia na morskom či 

oceánskom dne trvá 10 – 100 miliónov rokov, kým sa znovu vystavia tektonickému zdvihu [7, 8]. 

Činnosť človeka výrazne zasiahla do prirodzeného kolobehu P. Zvyšovanie ťažby fosfátových rúd potrebných 

pre výrobu poľnohospodárskych hnojív, odlesňovanie, zvýšená pestovateľská činnosť či nadpriemerná produkcia 

odpadov vedie k čoraz väčšiemu prenosu suchozemského P do vodného prostredia. To má za následok 

zvyšovanie koncentrácie rozpusteného P vo vodných tokoch (vznik eutrofizácie) alebo intenzívnejší transport P 

až do morí a oceánov, kde ostáva akumulovaný v dnových sedimentoch [2]. Práve problém eutrofizácie viedol 

k rozvoju technológií súvisiacich s odstraňovaním P z odpadových vôd (OV). Zo začiatku boli na jeho 

odstránenie používané najmä chemické a fyzikálne metódy ako zrážanie či koagulácia. Neskôr sa však na 

čistiarňach odpadových vôd (ČOV) začalo uplatňovať aj spojenie fyzikálno-chemických a biologických 

postupov („Luxury uptake“) [9, 10]. V súčasnosti sa však dostáva do popredia nie len otázka odstraňovania P, 

ale aj jeho recyklácie. 

Snahy o opätovné využívanie P majú vysokú prioritu, nakoľko zásoby tzv. ľahko dostupného P budú podľa 

najhorších prognóz vyčerpané v horizonte do 100 rokov. Avšak je možné nájsť informácie hovoriace, že 

k vyčerpanie týchto zásob nastane až za viac ako 300 rokov [10, 11]. Ďalší významný problém súvisiaci 

s nevyhnutnosťou recyklácie P je spojený s nepravidelným umiestnením jeho zásob. Najväčšie zdroje 

fosforových rúd sú v Maroku, Číne, Alžírsku, Sýrii, Jordánsku a Južnej Afrike a preto sú ostatné krajiny v 

prevažnej miere odkázané na jeho dovoz, ktorý však môže byť ovplyvnený aktuálnou geopolitickou situáciou 

[12]. Ďalšími rizikovými faktormi sú zmeny v cenách fosfátových hornín či samotných hnojív a zvyšujúca sa 

cena dopravy P do krajín EÚ. To sú hlavné dôvody, prečo je potrebné dbať na efektívnejšie využívanie P 

a vyvíjať metódy na jeho znovuzískavanie (recykláciu) najmä z OV či kalov vznikajúcich na ČOV [13]. 

Medzi potenciálne metódy recyklácie P môžeme zaradiť jeho priamu separáciu z moču, z biologicky vyčistenej 

odpadovej vody, z kalovej vody, z neodvodneného stabilizovaného kalu, zo stabilizovaného kalu alebo z popola 

po jeho termickom spracovaní. Tieto zdroje P sa od seba značne líšia ich vyprodukovaným množstvom, 
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koncentráciou a formou P, charakteristikou zdroja alebo rôznorodosťou prítomných znečisťujúcich látok [14]. 

Vo všeobecnosti sú technológie znovuzískavania P založené na troch hlavných procesoch a to i) jeho vyzrážanie 

z kvapalnej fázy, ii) mokrá chemická extrakcia s následným zrážaním, iii) tepelná (napr. metalurgická) úprava. 

Pokiaľ sa P nachádza v rozpustenej forme ako P-PO4, je možné ho oddeliť a získať procesom zrážania, 

kryštalizácie príp. sorpcie. Ak je však primárnou surovinou P kal, je potrebné P najskôr previesť do rozpustenej 

formy za použitia silných kyselín resp. zásad, tepla alebo tlaku. Vzhľadom na to, že za daných podmienok 

dochádza tiež k uvoľneniu znečisťujúcich látok (ťažké kovy) do vodnej fázy, je nevyhnutné počas mokrej 

extrakcie ióny kovov od rozpusteného P oddeliť. Ak sa P získava z popola, čistiarenský kal prešiel spaľovaním, 

pri ktorom sa odstránili všetky organické látky vrátane toxických látok a niektorých ťažkých kovov.  

Na zachytenie zvyšných kovových iónov sa popol musí podrobiť následnému tepelno-metalurgickému procesu 

[15]. Ďalšou možnosťou recyklácie P je priama príp. nepriama (kompost) aplikácia čistiarenských kalov na 

pôdu. V posledných rokoch sa však tento spôsob pripomienkuje, nakoľko okrem požadovaných nutrientov 

obsahuje čistiarenský kal množstvo nežiadúcich látok, ako sú ťažké kovy, mikropolutanty (zvyšky drog, liečiv, 

hormónov, pesticídov a iné) alebo zvyškové  mikrobiálne znečistenie (patogénne príp. rezistentné 

mikroorganizmy). Prítomnosť týchto látok môže podporiť šírenie rezistentných typov baktérií. Avšak nežiaduce 

vplyvy ako ich akumulácia v rastlinách či ich toxické účinky na pôdne a vodné organizmy nie sú v súčasnosti 

dostatočne objasnené, resp. sú objasnené iba pri niektorých konkrétnych látkach. Napriek tomu niektoré štáty, 

ako napr. Nemecko a Rakúsko, v zmysle predbežnej opatrnosti urobili legislatívne opatrenia, v ktorých sa 

prevádzkovatelia väčších ČOV musia postupne pripraviť na obmedzenie aplikácie čistiarenských kalov na pôdu 

[12, 13].V prípade, že bude priama či nepriama aplikácia čistiarenských kalov na pôdu zamedzená, je nutné P 

z kalu získavať inými recyklačnými technológiami. V súčasnosti existuje mnoho metód separácie P, pričom 

väčšina z nich je stále vo fáze laboratórneho výskumu alebo poloprevádzky, avšak niektoré z nich už boli 

uvedené aj do praxe. Vo všeobecnosti však platí, že samotná technológia znovuzískavania P by nemala pôsobiť 

nepriaznivo na samotný proces čistenia OV a mala by spĺňať určité požiadavky ako je napríklad ekonomická 

nenáročnosť či výsledný produkt by mal byť s čo najmenším environmentálnym rizikom (prítomnosť patogénov, 

mikropolutantov, ťažkých kovov...). 

Metódy získavania P z čistiarenského kalu 

Čistiarenský kal je heterogénna zmes, ktorá je na ČOV produkovaná v procese biologického čistenia. 

Predstavuje významný sekundárny zdroj P, nakoľko takmer 90 % P obsiahnutého v prítoku na ČOV ostáva 

zachytených práve v kale. Tento biologický materiál môže obsahovať okrem základných živín (N, P, Ca, Mg, K) 

aj ťažké kovy, mikropolutanty ako liečivá, drogy či látky narúšajúce endokrinný systém alebo patogénne 

mikroorganizmy [16, 17, 18, 19]. Znovuzískavanie P z čistiarenských kalov je založené najmä na postupoch s 

využitím kyslej extrakcie a následnej separácie fosforečnanového produktu a ťažkých kovov. Z Tab.1 je zrejmé, 

že väčšina metód recyklácie P z čistiarenského (stabilizovaného) kalu je len v štádiu laboratórnych testov príp. v 

poloprevádzkovom štádiu. Za základnú nevýhodu využitia týchto procesov je možné považovať vysoký obsah 

vody a organického podielu v kale, čo má za následok potrebu väčších objemov reaktorov. Taktiež  prítomnosť 

znečisťujúcich látok a ich potrebná separácia proces značne komplikuje a predražuje [15]. 

 

Tab.1 Prehľad technológií znovuzískavania P z čistiarenského kalu [14, 20] 

 Technológia Výsledný produkt 

Laboratórne 
alebo 
poloprevádzkové 
overenie 

Aqua Reci® Ca3(PO4)2 / CaHPO4 

KREPRO® struvit 
LysoGest® struvit; Ca3(PO4)2 / CaHPO4 
MEPHREC® troska 
Budenheim Ca3(PO4)2 / CaHPO4 
HeatPhos struvit 

PHOXNAN struvit 
Stuttgart process struvit, Ca3(PO4)2 / CaHPO4; AlPO4; FePO4 

Využitie v praxi Seaborne® struvit, Ca3(PO4)2 / CaHPO4; AlPO4; FePO4 
 

Z Tab.1 vidíme, že proces Seaborn® patrí medzi technológie znovuzískavania P, ktoré boli použité v plnej 

prevádzke. Tento proces bol vyvinutý a patentovaný nemeckou spoločnosťou Seaborne Environmental Research 

Laboratory a je zameraný na znovuzískavanie P a N z čistiarenských kalov, separáciu ťažkých kovov 

a regeneráciu energie spaľovaním pevných látok. V procese dochádza k okysleniu kalu prídavkom kyseliny 

sírovej H2SO4. Vzniká kvapalná fáza bohatá na P a pevný zvyšok, ktorý sa po vysušení zneškodní spaľovaním. 

Nakoľko sa jedná o kyslé lúhovanie, spolu s P sa do kvapalnej fázy uvoľnia aj ťažké kovy, ktorých separáciu 

dosiahneme použitím bioplynu obsahujúceho H2S (reakcia S a ťažkými kovmi). P sa z prečistenej kvapalnej fázy 
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vyzráža prídavkom NaOH a oxidu horečnatého MgO ako struvit a N sa z roztoku získava ako síran amónny 

(NH4)2SO4. Proces Seaborn bol v roku 2005 – 2006 zavedený do prevádzky na ČOV Gifhorn (50 000 EO) 

v Nemecku. Od pôvodného projektu sa líši tým, že namiesto bioplynu sa na odstraňovanie ťažkých kovov 

používa sulfid sodný Na2S. Odhaduje sa, že týmto procesom  je možné recyklovať asi 90 % živín (P aj N). 

Výsledkom prevádzky je produkcia 580 kg struvitu a 1 300 kg 41 % roztoku (NH4)2SO4 denne [20, 21]. 

 

 
Obr.1 Proces Seaborn nachádzajúci sa na ČOV Gifhorn [21] 

 

Získavanie P z popola po termickom spracovaní kalov (SSA) 

 

Ďalšou možnosťou recyklácie P je použije popola po termickom spracovaní (spaľovaní) stabilizovaného kalu 

(sewage sludge ash; SSA). Spaľovanie čistiarenských kalov prebieha zvyčajne pri teplote okolo 1000 °C. Za 

daných podmienok dochádza k oxidácii takmer všetkých organických látok vrátane toxických zlúčenín ako sú 

napr. mikropolutanty. Ďalšou výhodou tohto prístupu recyklácie je aj potenciálne najvyšší výťažok P (nad 90%), 

minerálny charakter spracovávanej matrice (popola), objemová redukcia spracovávaného materiálu oproti 

surovému kalu až o 90% a s tým spojená aj hmotnostná redukcia o približne 50%. Aby sa však dosiahla čo 

najkvalitnejšia matrica, je potrené docieliť tzv. mono-spaľovanie kalov, t.j. bez prídavku iného paliva (napr. 

odpadov). Samotný SSA obsahuje okolo 11 – 25 hm.% P vyjadreného ako P2O5, čo môže konkurovať bežným 

fosforečnanovým hnojivám obsahujúcim okolo 18% P2O5, pri viaczložkových hnojivách sa obsah P zníži na 

približne 10% [15, 22, 23, 24]. V SSA sa však nachádzajú aj ťažké kovy, ktoré jeho priamemu využitiu bránia. 

Kľúčová je teda úprava popola, ktorá je nevyhnutná pre separáciu P od ťažkých kovov. Vo všeobecnosti 

poznáme 2 metódy sekundárnej úpravy SSA pri znovuzískavaní P, a to hydro-metalurgické  

a termo-metalurgické (pyrometalurgické) [14, 15]. 

Hydro-metalurgické procesy pracujú na princípe vylúhovania chemicky alebo biologicky viazaného P v SSA 

použitím silných kyselín alebo zásad, pričom vyššiu účinnosť dosahujeme použitím kyselín. Použitím H2SO4 je 

možné dosiahnuť pH lúhovania nižšie ako 1,5, čo vedie k uvoľneniu až 99 % z celkového P obsiahnutého  

v SSA. Ďalej je možné použiť aj kyselinu chlorovodíkovú HCl alebo fosforitú H3PO3, avšak ich účinnosti sú 

nižšie, okolo 50 – 80 % [25, 26]. V prvom kroku týchto procesov je P z SSA takmer úplne rozpustený silnými 

kyselinami (pH < 2). Hlavnou nevýhodou kyslého lúhovania je, že súčasne s P sa do roztoku dostávajú aj mnohé 

ťažké kovy, ktoré je následne potrebné oddeliť. Táto separácia je technologicky a finančne náročná, často 

viackroková s vysokou spotrebou chemikálií a energie. Okrem oddelenia ťažkých kovov sa separačnými 

procesmi (postupné zrážanie, iónová výmena, extrakcia, nanofiltrácia...) môžu oddeliť aj ióny Fe a Al, čo je 

žiadúce, pretože tieto ióny zapríčiňujú zníženie kvality finálneho produktu [24, 27, 28].  

Termo-metalurgické procesy, na rozdiel od hyrdo-metalurgických procesov, separujú P od ťažkých kovov  

a znečisťujúcich látok na základe ich rôznej prchavosti. Teplota používaná pri týchto procesoch presahuje 

obvykle 1000 °C. Teplota tavenia SSA závisí najmä od jeho zloženia a pohybuje sa v rozmedzí 1150 – 1250 °C, 

v niektorých procesoch je vyžívaná teplota až 2000 °C. Tieto procesy vytvárajú vo všeobecnosti 3 prúdy: i) 

plynná fáza obsahujúca prchavé ťažké kovy a prach, ii) kvapalná fáza obsahujúca neprchavé kovy a iii) pevná 

fáza (známa aj ako troska) bohatá na P. Počas termo-metalurgických metód dochádza k odstraňovaniu toxických 

organických látok a tiež k objemovej a hmotnostnej redukcii zpracovávaného materiálu, čo vytvára práve z 
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týchto procesov potenciálne využiteľnú metódu na znovuzískavanie P. Problémom však je, že realizácia týchto 

procesov je technologicky a energeticky veľmi náročná, čo vedie k vysokým finančným nákladom [21, 29, 30].  

  

Tab.2 Prehľad technológií znovuzískavania P z SSA [14, 20] 

 Technológia Výsledný produkt 

Laboratórne 
alebo 
poloprevádzkové 
overenie 

Ash Dec® Ca3(PO4)2 / CaHPO4; AlPO4; FePO4 
BioCon® AlPO4; FePO4 
LEACHPHOS® Ca3(PO4)2 / CaHPO4; AlPO4; FePO4 
MEPHREC® troska 

P-bac® Ca3(PO4)2 / CaHPO4 

Eberhard Ca3(PO4)2 / CaHPO4 
EPHOS Ca3(PO4)2 / CaHPO4 
PASCH Ca3(PO4)2 / CaHPO4; AlPO4; FePO4 

RecoPhos InduCarb P4 / H3PO4 

SEPHOS Ca3(PO4)2 / CaHPO4; AlPO4; FePO4 

SESAL-Phos Ca3(PO4)2 / CaHPO4; AlPO4; FePO4 

TetraPhos P4 / H3PO4 

Využitie v praxi 
EcoPhos H3PO4/CaHPO4 
LOTUS Gifu City Ca3(PO4)2 / CaHPO4; AlPO4; FePO4 
RecoPhos® P4 / H3PO4 

 

Technológie ako EcoPhos a LOTUS sú v súčasnosti využité v plnej prevádzke a pracujú na  princípe 

hydro-metalurgických procesov. V proces EcoPhos sa využíva kyslé lúhovanie v zriedenej kyseline 

chlorovodíkovej HCl za vzniku fosforečnanového roztoku obsahujúceho H3PO4, CaCl2 a Ca(H2PO4)2. Roztok 

tiež obsahuje ťažké kovy, ktoré je možné odstrániť pomocou iónovej výmeny (voliteľné). Roztok bohatý na P je 

vedený do reaktora, kde dochádza k zrážaniu P pridávaním vápenatých iónov za vzniku hydrogénfosforečnanu 

vápenatého CaHPO4 a kvapalnej fázy obsahujúcej CaCl2. Roztok CaCl2 je v relatívne vysokej čistote a môže byť 

predávaný ako samotný roztok alebo po odparení ako sušiace činidlo do exikátorov. Ďalšou možnosťou je 

k roztoku CaCl2 pridať H2SO4 za vzniku sádry a HCl, ktorú je možné recyklovať do prvého kroku procesu. 

Vzniknutý CaHPO4 môže byť považovaný za samostatný produkt, ktorý sa môže využiť v potravinárskom, 

poľnohospodárskom alebo farmaceutickom priemysle. Druhou možnosťou je jeho spracovanie, kedy CaHPO4 

reaguje s H2SO4 za vzniku kyseliny fosforečnej H3PO4 a sádry. H3PO4 je produkovaná v pomerne vysokej čistote 

(> 42 % P2O5), zatiaľ čo sádra nájde svoje uplatnenie napr. v stavebníctve [14, 31]. 

 

 
Obr.2 Schéma procesu EcoPhos [podľa 14] 
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Proces LOTUS (Lead to Outstanding Technology for Utilization of Sludge) je založený na alkalickom lúhovaní. 

Lúhovanie prebieha pri teplotách 50 – 90°C za pôsobenia silných zásad ako KOH či NaOH. Zásadité lúhovanie 

je v procese použité dvakrát, čím sa dosiahne účinnosť extrakcie cca. 70 %. Výhodou procesu je, že pri 

vysokých pH sú ťažké kovy málo rozpustné a teda nedochádza ku znečisteniu kvapalnej fázy bohatej na P. 

K zásaditému výluhu sa v ďalšom reaktore pridáva Ca(OH)2 v molárnom pomere Ca:P 1,5:1, za vzniku najmä 

fosforečnanu vápenatého Ca3(PO4)2. Nasleduje separácia Ca3(PO4)2 od kvapalnej fázy, ktorá je recyklovaná do 

počiatočného kroku lúhovania. Ca3(PO4)2 sa po úprave pH môže použiť ako hnojivo alebo surovina pri výrobe 

stavebných materiálov. Tento proces je v súčasnosti plne využívaný na ČOV v meste Gifu v Japonsku. 

Technológia bola v praxi vybudovaná v roku 2009 a náklady sa odhadujú na 7 miliónov eur. V plnom rozsahu sa 

proces LOTUS na danej ČOV začal využívať až v roku 2010 [14, 31]. 

 

 
Obr. 3 Technológia LOTUS nainštalovaná v meste Gifu v Japonsku [31] 

 

Záver 

 

Fosfor je nutrient, ktorý sa v súčasnosti používa v takmer každom type poľnohospodárskych hnojív. Neustále 

zvyšovanie ľudskej populácie resp. zmeny v stravovacích návykoch vedú k čoraz vyššiemu dopytu po tomto 

nutriente. Nepriaznivé prognózy týkajúce sa vyčerpania ľahko dostupných zásob P, neustále kolísanie 

a zvyšovanie cien fosfátovej rudy, hnojív a samotnej dopravy nás nútia uvažovať nad jeho sekundárnymi 

zdrojmi. Čistiarenský kal alebo popol po jeho termickom spracovaní sa vzhľadom na svoje zloženie a vysoký 

obsah P javia ako surovina vhodná na jeho recykláciu. Z článku je zrejmé, že väčšina vyvinutých technológií je 

stále len v štádiu výskumu, nakoľko ich vybudovanie a prevádzka sú ekonomicky značne náročné a ich účinnosť 

nie je dostačujúca. Avšak sú technológie ako Seaborn, LOTUS či EcoPhos, ktoré našli svoje uplatnenie v praxi 

a tým dokazujú, že cesta recyklácie P z čistiarenského kalu alebo popola po jeho termickom spracovaní je síce 

komplikovaná ale možná. 
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Abstrakt 

 

Skrutkovicové čerpadlá s jednolopatkovým obežným kolesom sa vďaka ich výnimočným hydraulickým, 

mechanickým a prevádzkovým vlastnostiam veľmi často používajú na čerpanie vody s podielom tuhých častíc, 

vláknitých materiálov  či vysoko viskóznych médií. Hlavné výhody týchto čerpadiel sú nízke prevádzkové 

náklady, dlhá životnosť a spoľahlivá prevádzka. Z týchto dôvodov majú jednolopatkové čerpadlá obrovský 

potenciál uplatnenia v mnohých priemyselných odvetviach. Požiadavky efektívnej a spoľahlivej prevádzky boli 

hlavnými kritériami pri vývoji jednolopatkového čerpadla, ktoré sa svojimi hydraulickými a technickými 

parametrami radí medzi svetovú špičku v oblasti odstredivých čerpadiel. 

 

Kľúčové slová 

Čerpadlo, účnnosť, ekologická prevádzka, priechodivosť tuhých častíc 

 

ABSTRACT 

Screw shaped blade pumps with a single-blade impeller with remarkable hydraulic, mechanical and 

operational properties are often used to pump water with a certain content of solids, fibrous matters and 

highly viscous media. The main advantages of this type of pumps are low life-cycle costs, long lifetime and 

high reliability, which create a great potential for their application in various industries. This research 

aimed to develop pump possessing hydraulic and technical parameters comparable with the world leaders 

in the area of centrifugal pumps, with securing of efficient and reliable operation in the first place.  

KEYWORDS 

Pump, efficiency, ecological operation, ball passage diameter 

 

 

Úvod 

 

Jednolopatkové skrutkovicové čerpadlá patria do skupiny odstredivých čerpadiel a nasadzujú sa do prostredí 

s náročnými prevádzkovými podmienkami. Kvôli čerpaniu kvapalín často kontaminovaných a s obsahom tuhých 

častí, sú na ne kladené špeciálne konštrukčné požiadavky. Umožňujú čerpať odpadovú vodu znečistenú tuhými 

látkami, chemickými prímesami a abrazívnymi časticami, ktorá vznikla v komunálnej alebo priemyselnej sfére 

(Surek, 2014). Predstavujú tak dôležitý segment v oblasti čerpania kalov. 

Zohľadnenie všetkých faktorov, akými sú vlastnosti kvapaliny a prevádzkové podmienky, je dôležité pre 

zabezpečenie spoľahlivej prevádzky čerpadla, a tým aj celého zariadenia. Pri návrhu geometrie obežného kolesa 

sa preto vychádza zo základných prevádzkových parametrov akými sú: prietok, výtlačná výška a otáčky 

čerpadla. Ďalším parametrom, ktorý je dôležitý pre správnu funkciu a musí byť zohľadnený už pri návrhu 

lopatky je priechodivosť tuhých častíc cez obežné koleso. 

 

Jednolopatkové skrutkovicové čerpadlá sa vyznačujú vlastnosťami ako dlhá životnosť, odolnosť voči upchatiu 

obežného kolesa čerpaným médiom, odolnosť voči opotrebeniu od tuhých abrazívnych častí, strmá 

charakteristika Q-Y, plochá príkonová krivka, spoľahlivý chod a nízke celkové náklady na prevádzku počas 

doby životnosti. 

 

Návrh hydrauliky obežného kolesa vychádza vo všeobecnosti zo zákona zachovania energie, rovnice kontinuity 

a predpokladu reálneho prúdenia kvapaliny (vplyv medznej vrstvy, straty trením, vírením) (Surek, 2014). 

Jednolopatkové obežné koleso je oproti klasickým viaclopatkovým obežným kolesám asymetrické a preto je po 
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stanovení lopatkových uhlov a celkového tvaru lopatky potrebná dodatočná úprava, ktorá má za cieľ statické 

a dynamické vyváženie rotora (Kurilla, 2018). U jednolopatkových čerpadiel sú kladené vyššie nároky na 

abrazívnu rezistenciu obežného kolesa, ktoré sa prejavia voľbou tvrdších materiálov. Je potrebné dodržať 

stanovenú priechodivosť tuhých častíc cez obežné koleso a z hľadiska uľahčenia údržby a znižovania 

prevádzkových nákladov musia byť jednotlivé časti čerpadla, u ktorých hrozí riziko abrazívneho opotrebenia, 

vymeniteľné za novú súčiastku. Všetky tieto požiadavky boli zohľadnené pri vývoji skrutkovicového čerpadla 

s pracovným názvom SPIRAM 50-A a vďaka ním je hydraulický dizajn jedinečný a zaručuje bezpečnú 

a spoľahlivú prevádzku  

 

Priechodivosť tuhých častíc 

Priechodivosť tuhých častíc cez obežné koleso je daná maximálnym priemerom gule, ktorá je schopná prejsť bez 

zaseknutia sa, od sania až po výtlak čerpadla. Jednou z hlavných výhod jednolopatkových čerpadiel je práve ich 

vysoká priechodivosť. Na obr. 1. je naznačená priechodivosť čerpadla SPIRAM 50-A, ktorá je 50 mm. Vďaka 

tomu môžu väčšie tuhé častice, prípadne dlhé vláknité materiály prejsť cez obežné koleso bez zaseknutia sa. 

 

 
Obr. 1. Obežné koleso čerpadla SPIRAM 50-A. Priechodivosť častice priemeru 50 mm. 

 

Energetické parametre čerpadla 

Vďaka unikátnemu tvaru lopatky obežného kolesa je krivka špecifickej energie (Obr. 2) stabilná, takže čerpadlo 

v potrubnom systéme neosciluje medzi dvomi prevádzkovými režimami. Krivka špecifickej energie je okrem 

toho takmer lineárneho charakteru a má veľmi priaznivý sklon, vďaka čomu je možné čerpadlo prevádzkovať pri 

rôznych prietokoch s variabilným rozdielom špecifickej energie.  

 

Čerpadlo typu SPIRAM je možné ekonomicky prevádzkovať vďaka pomerne plochej krivke príkonu (Obr. 2). 

Nevyžaduje sa použitie výrazne „predimenzovaného“ elektromotora, keďže najvyššia hodnota požadovaného 

výkonu na hriadeli „Non overloading power“ nie je výrazne vyššia ako v optimálnom pracovnom bode čerpadla. 

Tým sa líši od konvenčných odstredivých čerpadiel. 

 

Jednou z najväčších výhod geometrie lopatky čerpadla SPIRAM je veľmi vysoká hydraulická účinnosť (Obr. 2) 

v oblasti kalových čerpadiel. Porovnateľne vysoké hodnoty účinnosti dosahujú v súčasnosti predovšetkým 

odstredivé čerpadlá s uzatvoreným radiálnym obežným kolesom, ktoré sa však vyznačujú nízkou 

priechodivosťou. 
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Obr. 2. Výkonové charakteristiky čerpadla SPIRAM 50-A. 

Práca čerpadla v systéme 

Typickou aplikáciou kalového čerpadla je systém zobrazený na obr. 3. Je to čerpanie zo zbernej nádrže (jímky) 

do kanála alebo nádrže s otvorenou hladinou. Často sa stáva, že sa výška hladiny v zbernej nádrži v dôsledku 

rozdielu medzi prítokom a odtokom významne mení. Podľa obr. 3 môže rozdiel hladín pri čerpaní nadobúdať 

hodnoty v intervale h1 až h2. 

 
Obr. 3. Čerpadlo SPIRAM 50-A v hydraulickom systéme. 

U väčšiny hydrodynamických čerpadiel toto spôsobuje výraznú zmenu prietoku. Vieme totiž, že prietok čerpadla 

v systéme je daný rovnicou (1): 

 

𝑌 = 𝑔ℎ + 𝐾𝑄2   

        (1) 

kde Y je špecifická energia čerpadla a člen  𝑔ℎ + 𝐾𝑄2 je charakteristikou potrubného systému, pričom h je 

dopravná výška a K je konštanta daná stratami v potrubiach. 
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Obr. 4.  a) Zmena pracovného bodu čerpadla SPIRAM 50-A; b) zmena pracovného bodu klasického 

viaclopatkového čerpadla. 

Zmenou dopravnej výšky medzi hodnotami h1 a h2 sa charakteristika systému presúva medzi polohami P1 a P2 

podľa obr. 4. Vzhľadom k tomu, že čerpadlo SPIRAM 50-A má takmer priamkovú a veľmi strmú charakteristiku 

Q-Y (obr. 4a), je zmena prietoku označená ΔQ omnoho menšia, než u klasického viaclopatkového čerpadla -

 obr. 4b. Klasické čerpadlo má plochú charakteristiku Q-Y a preto jeho prietok omnoho výraznejšie reaguje na 

zmenu výšky hladín. 

 

Malá citlivosť prietoku čerpadla SPIRAM 50-A na zmenu výšky hladín počas čerpania znamená, že toto 

čerpadlo vždy pracuje v okolí svojho optimálneho bodu pri najvyššej možnej účinnosti. 

 

EKOLOGICKÉ ASPEKTY ČERPADIEL TYPOVEJ RADY SPIRAM 

Vysoká hydraulická účinnosť čerpadla a plochá krivka príkonu čerpadla prispieva ku zvyšovaniu efektivity 

prevádzke v ktorej je čerpadlo nasadené. Vysoká hydraulická účinnosť, porovnateľná s klasickými viac-

lopatkovými čerpadlami na čistú vodu, poskytuje prevádzkovateľovi výraznú úsporu nákladov na ročnú spotrebu 

elektrickej energie v porovnaní s inými typmi odstredivých čerpadiel na znečistenú vodu. Na obr.5. je 

znázornený graf, ktorý ukazuje podiel nákladov na prevádzku odstredivých čerpadiel. Až 45% nákladov tvorí 

spotrebovaná elektrická energia. Použitím čerpadla s vysokou hydraulickou účinnosťou bude podiel nákladov na 

energie výrazne menší, rádovo sa môže jednať až o desiatky percent, záleží to od veľkosti stroja. 

 
Obr. 5. Príklad: Rozdelenie nákladov na prevádzku odstredivých čerpadiel 

 

Konštrukčné riešenie čerpadiel typovej rady SPIRAM je optimalizované na nepretržitú prevádzku v tých 

najnáročnejších aplikáciách. Špirála čerpadiel namáhaná na statický tlak je optimalizovaná prostredníctvom 

výsledkov z FEM simulácií. Vďaka kombinácii klasického „ťažkého prevedenia :hydraulika – ložiskový domec 

– elektromotor a moderných prostriedkov návrhu konštrukcie je predpokladaná vysoká životnosť čerpadiel 

SPIRAM. Klasické usporiadanie tiež poskytuje prevádzkovateľovi maximálnu kontrolu a výhodný prístup 

k rôznym častiam stroja ktoré je možné v prípade potreby kontrolovať. Predĺžená životnosť čerpadiel SPIRAM 

napomáha k zvyšovaniu udržateľnosti prečerpávacích staníc na odpadovú vodu, čističiek odpadových vôd 

a iných prevádzok, kde sa dopravujú ťažko čerpateľné médiá. 
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Čerpadlo takéhoto typu je v neposlednom rade možné použiť na masovú prepravu živých rýb. Jedná sa 

rozmerovo o najväčšie stroje s najväčšími priechodivosťami, prevádzkované pri relatívne nízkych rýchlostiach. 

Takýmto spôsobom je možné prepraviť veľké množstvo živých rýb za krátky čas s minimálnou mortalitou, 

pričom použité čerpadlo je kompaktné a mobilné. Mimoriadne nízka mortalita prepravovaných živých rýb je 

zabezpečená spomínanou vysokou priechodivosťou, jednak tým že pracovný priestor pred čerpadlom a za 

čerpadlom nie je kontinuálne oddelený dvomi lopatkovými kanálmi, keďže je prítomný len jeden a jednak 

zmena statických tlakov a rýchlostí nie je tak rapídna ako je to v prípade klasických odstredivých čerpadiel. 

 

ZÁVER 

 

Jednolopatkové čerpadlo skrutkovicového tvaru zaručuje čerpanie médií s minimálnou pravdepodobnosťou 

upchávania sa, a zároveň maximálne znižuje možnosť namotania vláknitých látok pri vysokej účinnosti. Tento 

fakt značne znižuje prevádzkové náklady zariadenia. Vďaka svojim vlastnostiam je čerpadlo ideálnym 

produktom pre segment dopravy a úpravy odpadových vôd, kde je spoľahlivým riešením najpálčivejších 

problémov, ako sú upchávanie, energetická náročnosť a podobne.  
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Abstrakt 

Cílem tohoto článku je upozornit na to, že není udržitelné chovat se ke komunálním kalům stejně u velkých 

měst, obcí, anebo přímo u solitérních staveb. V příspěvku jsou krátce shrnuty přístupy na velkých čistírnách a 

převážná část je pak věnována možným řešením v menších aglomeracích na venkově a solitérním stavbám. 

V závěru je pak představena vize zdrojově orientovaného řešení pro větší aglomerace, která naopak přenáší 

některé prvky z individuálních řešení do řešení větších aglomerací, zdá se, že i tato řešení mají budoucnost. 

Ukazují to již i první pilotní projekty – v příspěvku je uveden pilotní projekt z Hamburku, ale obdobných 

projektů je již celá řada, a to nejen v Asii, kde se stávají optimálním řešením lidnatých měst, ale i v dalších 

státech Evropy. 

 

Klíčová slova 

Venkovské oblasti, kal, čistírna odpadních vod, udržitelnost 

 

Úvod 

 

S tím, jak se pomalu posouvá pozornost na řešení odpadních vod i na malé obce do 2000 EO, tak vyvstávají i 

nové nároky na řešení problematiky kalů. Přenášet řešení z velkých čistíren je na první pohled neekonomické. 

Zdá se. že legislativa tak nějak na udržitelné řešení malých čistíren pozapomněla, a tak z ní vyplývá, pokud 

bychom měli být důslední, že je potřebné stejným způsobem jako čistírnu pro 200 tis. obyvatel řešit i čistírnu pro 

100 nebo dokonce 5 obyvatel. Přitom se nabízí celá řada řešení kalové problematiky odpovídající velikosti 

lokality, zohledňující jak logistiku, tak i zemědělské a hygienické potřeby a riziak. Zajímavý je i vývoj myšlení 

směrem ke zdrojově orientovaným řešením – zatímco mainstream v Evropě ještě směřuje k sušení a spalování, 

novější vývoj je již více orientován na ochranu zdrojů a klimatické vlivy. Ukazují to i první projekty 

s bezvodými řešeními využití exkrementů (černých vod) – v příspěvku je uveden pilotní projekt z Hamburku, ale 

obdobných projektů je již celá řada, a to nejen v Asii, kde se stávají optimálním řešením lidnatých měst, ale i 

v dalších státech Evropy. 

 

 

Pohled zhora 

Byly vyvinuty způsoby, jak hygienizovat kal, a bylo je „potřebné“ uplatnit. Debaty kolem narůstající odolnosti 

bakterií vůči antibiotikům zvýšily naléhavost uplatnění předběžné opatrnosti i přesto, že cesta šíření 

bakteriálního znečištění přes půdu a rostliny je spíše teoretická a ve srovnání s jinými riziky, jako je přímý styk 

s nemocnými, pobyt na letišti nebo v městské dopravě, je minimální. Co se týká aplikace kalů, existují i rizika 

vyplývající z nebezpečí splachů z polí, ale optimálnější by bylo je eliminovat snížením eroze než úplným 

vyloučením z koloběhu, protože by se spolu řešilo hned několik rizik spojených s erozí – fosfor, dusík, pesticidy.  

 

V současnosti, kdy se šíří epidemie chřipky, je krásně vidět naléhavost jednotlivých opatření proti šíření virů a 

bakteriálního znečištění. Jako naléhavé vidíme opatření proti přímému šíření kapénkami a dotykem, opatření, 

která by eliminovala rizika spojená s kontaminací odpadních vod a následně povrchových vod na pořadu řešení 

nejsou (alespoň jsem neslyšel nějakou zmínku) a dtto, co se týká opatřeních proti šíření přes kal, zemědělskou 

půdu a potraviny… ?? Na druhou stranu, pokud vezmeme do úvah o udržitelnosti i logistiku aplikace kalů jako 

hnojiva, tak doprava bude hrát velkou roli a bude pochopitelné z logistických důvodů vzít do úvahy například i 

spalování kalů. Další rizika aplikace kalů na půdu jako mikroplasty, léky jsou ve srovnání s riziky spojenými se 

zemědělskou produkcí minimální a těžké kovy a další chemické znečištění by mělo být řešeno jeho minimalizací 

u producentů. I když tady je otázkou, jestli chceme a jsme schopni opatření k minimalizaci znečištění průmyslem 

realizovat.  
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Výhody a nevýhody současných způsobů řešení kalů 

V rámci prvotního třídění se dají rozdělit na aplikaci na (ne)zemědělskou půdu a na spalování. Dále je možno 

třídit i podrobněji. Přičemž každý ze způsobů má své výhody a nevýhody a jejich váha by pak měla pomoct při 

rozhodování v konkrétním případě. Mimo to jsou určitě ještě další kritéria, která by bylo možné (dobré) uplatnit 

a to např. vliv na uhlíkovou stopu, a tedy na ovlivnění klimatu. 

 

Tab. 1. Výhody a nevýhody současných způsobů řešení kalů (viz Klärschlammentsorgung in BRD) 

Způsob zpracování Výhody Nevýhody 

Využití v zemědělství 

nebo k jinému látkovému 

využití 

Využití nutrientů a organických látek 

Nejnižší náklady na likvidaci 

Menší znečištění ovzduší dopravou 

Zdravotní rizika 

Těžké kovy zůstávají v prostředí 

Monospalování Odstranění škodlivých látek z oběhu 

Získání energie spalováním 

Získávání fosforu z popele je nová 

perspektivní činnost 

Zničení organických látek v kalu 

Transport a ovlivnění ŽP 

Fosfor z kalu je zatím neprodejný 

Spoluspalování Odstranění škodlivých látek z oběhu 

Získání energie spalováním a úspora 

jiných zdrojů energie 

Cenově výhodnější než monospalování 

Není možné získávat z kalu 

suroviny a dtto ani z popele 

Doprava vede k zatížení lidí a 

životního prostředí 

 

Při hodnocení rizik je možné si uvědomit, že velikost rizika se mění s velikostí lokality. Čím větší čistírna, tím 

menší jsou nevýhody týkající se dopravy a oprávněnější obavy z těžkých kovů a dalšího neznámého znečištění a 

dtto i ze zdravotních rizik, a naopak u menších lokalit význam rizik z lidských činností je menší a v porovnání 

s riziky ze zemědělské činnosti někdy i bagatelní. Nejlépe je to vidět, když si vezmeme nejmenší možnou 

jednotku, a to jeden dům a nebo například přímo suchý záchod. 

 

 

Pohled zespodu 

„Bydlím na samotě, doposud mi stačil septik a nikomu nevadil (nepůsobil jsem zdravotní problémy), nebo mám 

chatku v zahrádkářské oblasti a měli jsme tam suchý záchod. Co se týká kalu, ze septiku jsem obsah likvidoval 

jednou za deset roků a dtto i ze suchého záchodu tak, že jsem ho na podzim zaryl. Kdo viděl deset let starý kal, 

ví, že vypadá na první pohled lépe než čerstvě dovezená zemina s obsahem kalu z městské čistírny. Teď prý jsou 

suché záchody zakázané (říkali na MŽP) a septik je nedostatečný způsob čištění, prý si ho mám nahradit nějakou 

domovní čistírnou nebo mou „jímku na vyvážení“ začít vyvážet. Proč? Nebude to nové vůči životnímu prostředí 

horší? Selským rozumem si myslím, že udělám víc škody než užitku, a i s většími zdravotními riziky (už jsem si 

začal na zacházení s „kompostem“ z čistírny brát rukavice – po prvním seznámení s ním jsem si vyrobil 

ekzém).“ 

 

       

A co něco mezi  

No a co obce o velikosti např. 3 tis. EO. Co se týká kontaminace kalu těžkými kovy atd. je kal bezkonfliktní. 

Nová legislativa zpřísnila jeho použití na zemědělské půdě a podpůrná kampaň pro sušení a spalování kalů ho 

znedůvěryhodnila u zemědělců. Řada obcí už rezignovala a smířila se s tím, že bude odvodněný kal odvážet na 

větší čistírny i přesto, že o správnosti takového rozhodnutí přesvědčena není. Někteří zatím věří, že se řešení 

najde. 

Řada obcí tedy ještě hledá způsob, jak zůstat nezávislými, nebo naopak, jak na vzniklé situaci vydělat tím, že si 

vybudují vlastní zařízení a hygienizaci s následnou aplikací na zemědělskou půdu budou nabízet jako službu.  

 

       

Dá se ještě zůstat nad věcí?  

Co takhle vzít kal jako zdroj surovin a postupovat v duchu zákona o odpadech nebo v duchu proklamované 

cirkulární ekonomiky? I současná legislativa nás nabádá k tomu, abychom přednostně předcházeli vzniku 

odpadů (kompostování?) a recyklovali. Termické zhodnocení (spálení) a likvidace (skládkování) jsou na 

žebříčku priorit níž. Vize publikované v zahraničí stále ještě počítají s integrovanými řešeními – ale nejen 

počítají, ale jsou i realizovány. V Maďarsku je např. řada několika tisícových čistíren realizována tak, že je 

společně zpracováván biologicky rozložitelný odpad z měst a kal z čistírny a následně aplikován na pole.  
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Obrázek 1: Příklad zdrojově orientovaného řešení města 

 

 

Řešení velkých Aglomerací  

Na území ČR je 162 komunálních čistíren s kapacitou pro více jak 10 tis. obyvatel, produkujících již 

nezanedbatelné množství kalu, který je nutné řešit centrálně. Vedle toho ale existují tisíce menších čistíren, na 

které se při tvorbě legislativy a úvahách o racionálním řešení kalové problematiky zapomíná. Úvaha o tom, že se 

ze všech menších aglomerací bude vozit kal na velké čistírny, by právě tyto malé zdroje zatížila náklady 

neúměrnými rizikům, která by se takto řešila. Naopak – vytvářela by se jiná rizika a oblasti by se zbytečně 

zatěžovaly po stránce dopravní. V oblasti dopravy má v úmyslu řada krajů dělat opatření na snížení dopravní 

zátěže a svoz kalů jde proti cílům těchto úvah. 

 

 
 

Obrázek 2: Doporučené oblasti pro použití různých technologií na stabilizaci kalu (ATV 1996) 

 

       

Řešení malých aGlomerací 

Donedávna se za dostatečné řešení považovala aerobní stabilizace s následnou aplikací na pole nebo využitím na 

kompost. Z hlediska nákladového je to ideální řešení. Nová legislativa zpřísněním požadavků na hygienické 

parametry nutí ke změně. Řešení jsou v podstatě minimálně tři – odvážet na ještě větší čistírnu vybavenou 

hygienizací, hygienizovat si vlastní technologií a zde se nabízejí pro velikost cca od 500 obyvatel – termofilní 

stabilizace s pomocí kyslíku (pro nízko zatížené systémy, s vysokým stupněm mineralizace aktivovaného kalu) a 

společná kompostace kalu a biologicky rozložitelného odpadu. Problémem stále zůstávají ČOV kolem 50–500 
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EO. Otázkou je nakolik je nutná u takových čistíren hygienizace, a zda by nestačila stabilizace (posuzováno opět 

z hlediska celkového vlivu na životní prostředí). Řešením by mohlo být extenzivní zpracování kalu a případně 

spojené i s extenzivně řešenou ČOV.  Instalovat za vegetační ČOV sušení kalu nebo strojní odvodňování je s ??? 

 

 
 

 

Obrázek 3: Společné zpracování kalů a BORO            Schéma hygienizace s využitím kyslíku MKH-

OXYTERM 

       

ŔEŠENÍ SOLITERNÍCH DOMŮ A OBČASNĚ OBÝVANÝCH STAVEB 

Často je na první pohled zřejmé, že připojení na veřejnou kanalizaci je ekonomicky mimo možnosti obyvatel. 

Vyvážení jímek by ale na druhou stranu mělo být poslední možností, jak situaci řešit. Nabízí se tedy decentrální 

řešení – ideálně řešené tak, aby vznikalo minimální množství a ideálně anaerobně nebo aerobně stabilizovaného 

kalu, který se dá použít v místě. Odvodněný kal by se mohl dát do kompostu. Tekutý pak aplikovat přímo např. 

při podzimních pracích – chybí oficiální požehnání, doporučení hygieniků, jak nejlépe, i když neoficiální, 

obvykle takto provozovaná praxe, je v podstatě nekonfliktní. Výzkumné práce uvádějí, že např. půlroční 

anaerobní vyhnívaní je dostatečné na podstatné snížení bakteriálních rizik. Další možná cesta je dělení vod a 

minimalizace množství odváděných vod – opět chybí oficiální stanovisko. Snad jen platí – kde není žalobce… A 

další, řekl bych ideální cesta, jsou suché záchody (např. s kompostací), u kterých obvykle ale každému naskočí 

představa nočního chození na „kadibudku“ umístěnou na hnojníku. I tady je ale pokrok a nejkomfortnější suché 

záchody vám zkontrolují i tlak, nechají vybrat hudební skladbu a vyprodukují sušené, hygienicky nezávadné 

hnojivo nebo palivo do krbu. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Řešení solitérních staveb na polygonu firmy NETAFIM 

 

      

 

      Extenzivní Postupy pro stabilizaci kalu 

Vedle anaerobní a aerobní termofilní stabilizace vhodné spíše pro větší čistírny (od 5 tis. EO) je možná aerobní 

termofilní stabilizace kyslíkem (i pro menší čistírny), kompostování, vápnění (to je však spojeno s únikem 

čpavku do ovzduší) a dlouhodobé skladování samotných exkrementů (viz doporučení WHO) nebo směsi 

exkrementů a rostlin (jedno z řešení používané u vegetačních čistíren). 
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Výsledkem extenzivních způsobů je snížení patogenů, protože mají omezenou dobu přežití v nepříznivých 

podmínkách. Ve stolici většina bakterií může přežít pouze mezi 1 týdnem a 2 měsíci. Například Salmonella spp. 

v průměru přežije po dobu 30 dnů a fekální koliformy po dobu 50 dnů (Feachem et al., 1983). Vajíčka parazitů 

jsou však velmi perzistentní a mohou si udržet životaschopnost několik měsíců až let (při dodržování základních 

hygienických pravidel je ale riziko přenosu na lidi opět minimální). Požadovaná doba skladování redukce 

patogenů také závisí na okolní teplotě – asi nejčastěji uváděná doba (praktický kompromis) je jeden rok. 

 

VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST A bIll Gates 

Dodnes je v některých historických městech normální, že exkrementy se řeší využitím suchých záchodů. 

Nakonec i dnes, když potřebujeme vyřešit, co s lidmi na koncertě, tak nasadíme suché záchody. Nestydí se za ně 

přírodní rezervace i v takových zemích jako Austrálie, Nový Zéland nebo Kanada. Dokonce máme i ISO normu 

na realizaci bezvodých řešení. Propagace bezvodých řešení se v rámci své dobročinnosti (ale nejen) ujal i Bill 

Gates. 

 

 
Obrázek 5: Schéma bezvodého řešení sanitace – podle Bill a Melinda Gates foundation 

 

Praxi tisíckrát ověřená řešení  

Stačí zajít na některou z konferenci IWA zabývající se sanitací v rozvojových zemích a už v předsálí najdete 

příručky, jak se chovat, abyste eliminovali hygienická rizika a přitom maximálně využili hnojivých účinků 

exkrementů. Není pak praxe při zacházení s těmito odpady dostatečnou verifikací navržených postupů, nejsou 

tam denně prověřována rizika a účinnost opatření? Školní děti se učí jednoduché zásady – jak aplikovat moč – 

nechat půl roku odstát naředit a použít. Zpětná vazba – nejsou známé nějaké hygienické problémy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Jak hnojit močí 
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Obdobně s exkrementy – v obrázkové knížce pro malé děti najdete, že po 12 měsících je možné exkrementy 

použít nebo smíchat s kompostem a použít.  Opět – jako v předchozím je to nejdůležitější si umýt ruce 

mýdlem!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Systém s jednou a dvěma komorami 

 

 

No a ještě odvážněji? A nejen teoreticky  

Řešení rozvíjená např. nadací Bila a Melindy Gatesových představují nový směr a prakticky naplňují i nový (?) 

přístup – ochranu zdrojů (viz cirkulární ekonomika) a to tak, že myšlenka dělení vod a bezvodých technologií při 

řešení lidských exkrementů se aplikuje na části měst.  

 

 
 

Obrázek 8: Hodnocení řešení zacházení s odpady z pohledu cirkulární ekonomiky 

 

 

Příklad uplatnění postupu orientovaného na recyklaci – Jenfelder Au (Hamburk, Německo) 

 

“Jenfelder Au” je městská zástavba v lokalitě Wandsbek (Hamburk), kde byla koncepce oddělení městských 

zdrojů HAMBURGWATER Cycle®(HWC) již součástí územního plánu. Na této ploše o velikosti 42 ha dříve 

stála vojenská kasárna. Klíčovými prvky HWC v lokalitě Jenfelder Au je odběr černých vod pomocí vakuové 

kanalizace a proces anaerobního vyhnívání pro produkci bioplynu, dále pak oddělený odběr šedých vod 
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spádovou kanalizační sítí a začlenění záchytných rybníků pro dešťovou vodu do celkové koncepce okrsku. 

Plánované rozšíření odpadového hospodářství i na potravinové odpady přidávané do proudu odpadních vod 

nemohlo být realizováno z důvodu několika překážek, zejména legislativních. Nicméně městský organický 

odpad, jako je např. tráva z posekaných zelených ploch města či residuí z lapačů tuků jsou zvažovány pro 

zařazení do procesu anaerobního vyhnívání. Etapa výstavby začala v roce 2013 a předpokládá se, že noví 

obyvatelé by se měli nastěhovat do objektů koncem roku 2016. Dodatečné údaje související s tímto článkem lze 

nalézt v on-line verzi na stránce: http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2016.09.013 . 

 

 

Zásady řešení 

 

Z výše uvedeného je vidět, že každá lokalita má svá specifika, přinejmenším daná velikostí lokality. Existuje 

řada řešení a optimální řešení by mělo být výsledkem vícekriteriálního posouzení. Řešení lokality z hlediska 

odpadních vod, a tedy i kalů z hlediska jejich zpracování by mělo být komplexní a: 

- zohledňovat velikost zdroje a kontaminaci kalů dalšími látkami (a to i včetně jednotlivých 

domovních čistíren nebo bezvodého záchodu), 

- zohledňovat vliv na případnou dopravu (viz snaha měst o minimalizaci dopravního zatížení), 

- zohledňovat rizika, a to i ve srovnání s dalšími riziky a vlivy – mimo jiné např. bakteriálním 

znečištěním ze živočišné výroby, vlivem znečištění z dopravy kalů a odpadních vod a riziky která jsou 

s dopravou spojená  

- zohledňovat dopad na klima – na uhlíkovou neutralitu, provést např. LCA analýzu jednotlivých řešení 

a jejich srovnání, vliv na znečištění ovzduší a hodnocení rizik s jednotlivými řešeními spojenými  

- odpovídat prioritám cirkulační ekonomie (viz zákon o odpadech) – tj. klást důraz na opatření, která 

budou předcházet znehodnocení kalů – kontrola průmyslu a podporovat jeho využití jako suroviny 

       

Závěr 

 

Pod tlakem velkých hráčů se mění legislativa, požadujeme přísnější hygienické limity pro kal i přesto, že 

z hlediska rizik šíření bakteriálního znečištění jsou akutnější jiná opatření. Mnohem rizikovější je například 

možnost přímého odtoku kontaminovaných vod do toků přes odlehčovací komory, pokud pomineme opatření 

přímo u zdrojů jako jsou nemocnice. Stejně tak je z pohledu rizik násobně nebezpečnější aplikace kejdy z chovu 

dobytka. Opatření navrhovaná pro velké aglomerace jako je sušení a spalování jsou obhájitelná částečně i 

logistikou (viz Vídeň), ale šablonovité přenášení řešení velkých měst na menší aglomerace je přinejmenším 

diskutabilní a nutit řešit kalovou problematiku stejně jako u velkých měst i jednotlivé rodinné domy (samota 

v Alpách) je už přímo neudržitelné (zjevně proti selskému rozumu). Asi jako u všeho, každý případ, pokud ho 

chceme řešit optimálně z hledisek udržitelnosti (tedy pokud je vědomě předem nevyřadíme z rozhodovacího 

procesu) je potřebné řešit individuálně a komplexně – řešení typu „ať to stojí, co to stojí“, když jeden parametr 

upřednostním nebo dokonce když upřednostním nějakého dodavatele, asi není společensky to optimální. Politici 

používají hesla jako cirkulární ekonomika (měla by upřednostnit maximálně recyklaci zdrojů) nebo udržitelnost 

(jejich ochranu), ale v praxi, v legislativě konkrétní kroky chybí.  Bohužel v dnešní době je síla marketingu a 

lobby značná, ale mělo by být na státu, aby své občany před nerozumným chováním chránil, nebo ne? Nebo jsou 

kritéria hodnocení úspěšnosti ekonomiky (hodnocení podle HDP) nastavena tak, že hospodárné a rozumné 

chování je nežádoucí? Opravdu je správné obsah suchého záchodu ze zahrádky odvézt na 20 km vzdálenou 

městskou čistírnu? A na pohnojení zahrádky si dovézt zeminu obsahující kal z města a třeba navíc ještě i přímo z 

průmyslu? Nebo ho tam dokonce nechat usušit a spálit a koupit si chemicky vyluhovaný fosfor z popele a 

k tomu průmyslově vyrobený dusík? 
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PROTIZÁPACHOVÉ RIEŠENIA PRE BIOPLYNOVÉ STANICE, KOMUNÁLNE 

SKLÁDKY ODPADOV, KALOVÉ KONCOVKY A ČISTIARNE ODPADOVÝCH 

VÔD 
  

 

Juraj Kecskés, Igor Kordoš, Pavol Fitko 
 

 

ČOVSPOL a.s., Magnetova 12, 831 04 Bratislava, 

 

 

Úvod 

 

Zápach vzniká často ako vedľajší produkt v priemysle. Ešte donedávna bol zápach považovaný za 

nezabrániteľnú súčasť okolia hlavne chemických prevádzok. Väčšina týchto zápachov je zdravotne 

nezávadných, ale sú preukázateľne nebezpečné z psychologického hľadiska (Von Bergen, 1958). Aj keď 

pôvodca zápachu nie je toxický, môže spôsobiť obťažujúco, stres a nevoľnosť (Mills, 1995). Fakt, že zápach nie 

je zdraviu škodlivý je veľmi ťažké dokázať z časti aj preto že komunita má jednotný názor posilnený klebetami 

a zavádzajúcimi informáciami. Na nové metódy kontroly zápachu je tak vyvíjaný veľký tlak, aby dokázali za 

krátky čas zlepšiť vzťah komunity s prevádzkou (Von Bergen, 1958). 

 

Medzi efektívne metódy odstraňujúce zápach patria: termická oxidácia, absorpcia, adsobcia, maskovanie, 

protireakcia, prevencia, biofiltrácia a použitie aktívneho uhlia. (Von Bergen, 1958; Mills, 1995). Technológie 

využívajúce chemické reakcie pracujú na princípe zabránenia vzniku zapáchajúceho produktu, alebo reagujú 

s pôvodcom zápachu za vzniku zlúčenín bez zápachu (Zhang, 2013). 

 

Spoločnosť ČOVSPOL používa aktívne látky sú chránené patentami:  

• Francúzky patent č. 2 599 257 z dňa 29/05/1986 

• Certifikát č. 2 623 717 z dňa 1/12/1987 

• Európsky patent č. 0401140 z dňa 28/05/1990 

• Patent č. 06/03903 z 2.5.2006 

• Patent č. WO 2010 / 146258 A2 z 23.12.2010 

Ktoré využívajú nasledovné reakcie: 

Reakcia aldehydov s amoniakom. 

 
Reakcia aldehydov s primárnymi a sekundárnymi amínmy. 

 

 
Reakcia aldehydov s merkaptánmi. 

 

 
 

 
 

 
 

- 3 H2O 
3 (R - CHO) + 3 NH3 3 (R - CH - NH2) 

 
OH 

R 

NH 

R R 

HN NH 

R - CHO + R' - NH2 R - CH = N - R' +  H2O 

 
 

R - CHO + 2 ( R' - NH - R" ) R' R" - N - CH - N - R' R" + H2O 

 
R 

 

 
S - R' 

 

R - CHO + 2 R' - SH R - CH  (Thio - acetál) + H2O 

S - R' 
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Reakcia aldehydov so sírovodíkom. 

Reakcia ketónov s primárnymi a sekundárnymi amínmy. 

 

 
Reakcia ketónov s merkaptámni. 

 
 

Reakcia ketónov so sírovodíkom. 

 

 

Príprava 

 

Vzhľadom na široký záber výrobných aj nevýrobných odvetví produkujúcich pachové látky, zaujala spoločnosť 

Čovspol pri návrhu riešení komplexný a dôsledný prístup. Každej inštalácii neutralizačnej technológie 

predchádza dôsledná analýza zdroja pachových látok a posúdenie všetkých vplyvov, ktoré môžu ovplyvňovať 

šírenie pachových látok a tým vplývať na neutralizáciu pachu navrhovanou technológiou. Takýto prístup si 

vyžaduje dôkladnú analýzu, dlhoročné skúsenosti a širokú paletu ponúkaných riešení. 

 

Samotnej inštalácii technológie predchádza expertíza, odber vzoriek pachových látok, rozptylová štúdia a 

simulácia správania sa pachových látok v ovzduší pri rôznych meteorologických podmienkach - smere a 

rýchlostí vetra, inverziách, búrkovej činnosti a sezónnych zmenách počasia. Na základe analýzy odobraných 

vzoriek pachového materiálu sa určí optimálna neutralizačná látka zaručujúca maximálny neutralizačný efekt. Po 

zohľadnení všetkých vplyvov okolia, miestnych podmienok a zdroja pachových látok určí procesný inžinier 

vhodný typ technologicého riešenia. 

 

Technológie neutralizácie zápachu 

 

Neutralizácia pachových látok v okolí ich zdroja predstavuje najpoužívanejšiu skupinu technologických riešení. 

Tieto riešenia spočívajú v rozptyľovaní neutralizačnej látky do blízkeho okolia, čo má za následok zmiešanie 

neutralizačnej zmesi a páchnucich zlúčenín a ich následnú pachovú neutralizáciu. Na rozptyl neutralizačnej látky 

možno použiť rôzne typy technológií. Konkrétne technologické riešenie je vždy ušité priamo na mieru 

zákazníka. 

  

Technológie neutralizácie pachových látok môžu byť riadené meteorologickou stanicou, monitorujúcou teplotu 

okolia, smer a rýchlosť vetra. Systém tak môže byť automaticky zapínaný a vypínaný v závislosti od 

meteorologických podmienok- na- príklad v prípade, ak vietor a teda pachové látky smerujú k priľahlým obciam. 

Týmto spôsobom sa docieli efektívne využitie neutralizačnej látky a teda optimalizácia prevádzkových nákladov. 

 

 

 
R' 

R-CO-R' + R”-NH2 → R-C-NHR” → H2O +  R-C = N-R” 
OH R’ 

 

 R' R 

R-CO-R' + 2 R''-SH → R-C-S-R'' +R''-SH→ R-C-SR'' + - S-R'→ H2O + R''-S-C-S-R''    
OH  R' R' 
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1. Rozprašovanie neutralizačnej látky vo forme aerosólu 

 

Špecifická neutralizačná látka je rozprašovaná jemnými tryskami alebo rozprašovacími hlavicami do formy 

jemnej aerosólovej zmesi o veľkosti častíc 10 - 15 µm. Tieto funkčné technologické jednotky sú dodávané o 

rôznych výkonoch a sú umiestnené na vysokotlakovej nerezovej rampe upevnenej na stĺpoch. Takáto inštalácia 

vytvára protizápachovú stenu medzi zdrojom zápachu a okolitým prostredím. 

  

Ďalšou možnosťou je umiestnenie rampy s tryskami, resp rozprašovacími hlavicami na zábradlia, resp. koruny 

nádrží predmetných ošetrovaných stavebno-technologických objektov a tým vytvárať neutralizačný aerosólový 

oblak neutralizujúci zápach priamo pri zdroji. 

 

 
Obr. 1  Vysokotlaková nerezová rampa s tryskami vytvárajúca protizápachovú stenu 

 

Obr. 2  Vysokotlaková nerezová rampa neutralizijúca zápach priamo pri zdroji 

 

2. Technológia suchého odparovania 

 

Suché odparovanie je proces, pri ktorom sa za pomoci tlakového vzduchu kvapalná neutralizačná látka 

koncentrovanej podobe prechádza do plynnej fázy. Funkčná jednotka technológie suchého odparovania 

pozostáva z trysky, do ktorej sú privádzané dve médiá, tlakový vzduch a kvapalná neutralizačná látka. Kvapalná 

bezvodá neutralizačná látka sa prúdom tlakového vzduchu odparuje a plyny neutralizačnej látky sa následne 

zmiešavajú s pachovými látkami vo vzdušnine, pričom prebieha ich neutralizácia. 
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Vysoký špecifický povrch plynu neutralizačnej látky zaručuje maximálnu efektívnosť neutralizačnej reakcie a 

efektívnu premenu pachových zlúčenín na pachovo-neutrálne látky. Výhodami technológie suchého odparovania 

je nulová spotreba technologickej vody a možnosť jej použitia aj pri 100 % relatívnej vlhkosti vzduchu. 

Toto riešenie je typické pre použitie v komínoch, vzduchových prúdy, odvodoch vzduchu z budov, okolí 

stavebných otvorov, sušiarňach kalov, skleníkoch a čerpacích staniciach. 

 

Obr. 3  Odparovacia tryska na prírube do komína a technologické zariadenie s meteostanicou 

 

Obr. 4 Odparovacia tryska inštalovaná v čerpacej stanici 

3. Prchavé neutralizačné gély 

Neutralizácia látok formou prchavých gélov je elegantným riešením pre miesta, kde nie je prístup k vode a 

elektrickej energii. Gélové polyuretánové platne a gélové biologicky rozložiteľné nádoby sa dajú rýchlo 

rozmiestniť či už na podporné konštrukcie, alebo priamo po obvode objektov emitujúcich pachové látky. 

Riešenie tohto typu sa aplikuje najčastejšie na gravitačné stokové siete, čerpacie stanice, na neutralizácia pachu 

odplynenia skládok komunálnych odpadov alebo ako núdzové či dočasné riešenie. 
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Obr. 5 Inštalácia gélových platní 

 

Obr. 5 Inštalácia komína s gélovou neutralizačnou náplňou na odplyne skládky komunálneho odpadu 

4. Neutralizácia pachov tekutín a kalov 

Priama neutralizácia pachu tekutín a kalov je realizovaná primiešavaním kvapalnej neutralizačnej látky do 

páchnucich roztokov. Táto metóda je technologicky jednoduchá a zväčša vyžaduje len inštaláciu dávkovacieho 

systému neutralizačnej látky. Metóda priameho dávkovania neutralizačného roztoku umožňuje odstránenie 

pachu kvapalín a kalov na dobu niekoľkých dní. 

S aplikáciou priame dávkovania neutralizačnej látky sa najčastejšie stretávame pri čistení odpadových vôd 

obsahujúcich silne páchnuce koncentrované kvapaliny priemyselného, alebo komunálneho pôvodu, odvodňovaní 

kalov, kedy je možné použiť dávkovanie neutralizačnej látky do nádrže flokulantu. Odvodňovaný kal je pachovo 

stabilizovaný po dobu 7 až 10 dní, čo postačuje na jeho manipuláciu a odvoz. Ďalej to môžu byť havarijné stavy 

a úniky páchnucich látok, tekuté pácchnuce odpady z potravinárskeho priemyslu a tekutý kaly. 
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Obr. 6 Dávkovanie neutralizačnej látky do páchnuceho kvapalného prúdu 

5. Neutralizácia pevných látok postrekovaním 

V mnohých prípadoch je praktickým riešením eliminácie pachov postrekovanie páchnucich materiálov. Postrek 

neutralizačnou roztokom zabráni šíreniu pachu z materiálu po dobu 7 až 10 dní. Táto metóda je obzvlášť 

výhodná pri krátkodobom skladovaní odpadov a prevoze páchnucích materiálov. Na postrek zapáchajúcich 

materiálov je v ponuke viacero technológií prispôsobených potrebám zákazníka: poprašovacie rampy, 

vysokovýkonne poprašovacie delá a mobilné poprašovacie technológie na traktore. 

Riešenie sa aplikuje na medziskládky a skládky odpadov pri navážaní, domový odpad na dočasných úložiskách 

počas nocí a víkendov, prevoz páchnucich materiálov. 

 

Obr. 7 Poprašovacie delo a mobilné poprašovacie zariadenie 
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Obr. 8 Poprašovacia rampa 

Záver 

 

Ľudské obydlia sa stavajú v malej vzdialenosti od čistiarní odpadových vôd a priemyselných prevádzok, čo 

spôsobuje veľké množstvo sťažností od obyvateľstva na zápach. Spracovanie kalov, odpadov a odpadových vôd 

vždy sprevádzal zápach. Najčastejšími chemickými zlúčeninami spôsobujúcimi zápach v týchto prípadoch sú 

amoniak, amíny, sírovodík, oxid siričitý, merkaptány, prchavé organické zlúčeniny a ďalšie zapáchajúce plyny. 

Účinnosť neutralizačných látok je potvrdená testami účinnosti zhotovenými externými nezávislými laboratóriami 

a univerzitami ako : „Štúdia CIRCEE 2008 (SUEZ Group), Štúdia ADEME (Universita Rennes 2007), Štúdia 

Veolia 2002, EOG štúdia. 

Čím ďalej, tým častejšie sa stretávame s požiadavkami na pachovú neutrálnosť či už priemyselných alebo 

komunálnych prevádzok. Klasické riešenia sú finančne nákladné a často si vyžadujú značný zásah do 

technológie. Metódy opísaní v tomto príspevku ponúkajú ekonomicky dostupné riešenia s rýchlou inštaláciou 

a minimálnym zásahom do jestvujúcej technológie. Prevádzkou našich protizápachových riešení sa jednoznačne 

znížil zápach vo všetkých prípadoch, zvýšil pachový komfort zamestnancov a bol zaznamenaný výrazný pokles 

sťažností od obyvateľstva. 
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Úvod 

 

Aplikace čistírenských kalů (dále ČK) na zemědělskou půdu se může vzhledem k obsaženým polutantům jevit 

jako komplikované řešení, a to hlavně ve vztahu k legislativním požadavkům. Toto téma je mezi odbornou 

veřejností často spojováno s termickými způsoby zpracování a odstranění čistírenských kalů. Případná 

alternativní řešení materiálové transformace kalů po jejich vysušení pak zůstávají v pozadí zájmu. Jedním z 

takových řešení je výroba registrovaného organického hnojiva KSP, které pomocí technologie peletizace směsi 

vysušeného kalu s dalšími přísadami nabízí pro řadu ČOV a zemědělců technicky a ekonomicky atraktivní řešení. 

Pro upřesnění: KSP je zkratka slov kal, sláma a popel. Provozovatelé ČOV se často rozhodují mezi inklinací k 

principu předběžné opatrnosti a inklinací k principu materiálové transformace kalů. Předložený příspěvek 

popisuje jednu z variant materiálové transformace ČK, konkrétně na registrované hnojivo, které splňuje zákonné 

požadavky na organická hnojiva. 

 

STÁVAJÍCÍ ZPŮSOBY ÚPRAVY ČK PRO APLIKACI NA PŮDU 

 

Stávající legislativa v ČR umožňuje aplikovat na zemědělskou půdu pro pěstování technických plodin odvodněný 

ČK kategorie II.  Nová vyhláška 473/2016 Sb. platná po 3 letém odkladu od 1.1.2023 [1], bude umožňovat 

aplikaci pouze odvodněného ČK kategorie I., který prošel procesem hygienizace v kalové koncovce ČOV, nebo 

který prošel procesem kompostování v kompostárně ve směsi s bioodpadem rostlinného a živočišného původu 

[2]. Výstupem je mokrá surovina (o vlhkosti 70-80%) nebo substrát (o vlhkosti cca 60%), který lze aplikovat na 

půdu jako hnojivo pro technické plodiny. Kompostování je poměrně rozšířeným řešením pro zpracování ČK, 

která nepatří mezi termochemické metody a může se vyznačovat nevýhodami, jako je vysoká závislost na složení 

vstupních surovin, závislost na tepelném režimu kompostování, přežití semen plevelů, neodbourávání některých 

významných polutantů aj.  

Tyto způsoby jsou dlouhodobě známy, mají své výhody a také výše uvedené nevýhody, kvůli kterým se hledají 

další možnosti a postupy. Jedním z nich je proces výroby KSP hnojiva ve formě suchého granulátu lisovaného do 

pelet průměru 6, 8, nebo 10 mm. Tento granulát obsahující dostatečné množství postupně uvolňujících se živin 

mohou zemědělci aplikovat na půdu stejnými mechanismy jako uměle vyráběná hnojiva.  

 

VÝROBA REGISTROVANÉHO KSP HNOJIVA 

 

Jednou z možností, jak nakládat s ČK po jeho vysušení je výroba granulovaného hnojiva.  Oproti kompostování 

nabízí registrované hnojivo eliminaci výše uvedených nevýhod, jistou hygienizaci, dostatečné množství živin, 

důležitých prvků (N, P, K, Mg, Ca…) a bezproblémovou manipulaci s granulátem, který postupně uvolňuje 

obsažený amoniakální dusík. Pro zachování objektivity je ale nutné uvést i nevýhody produkce certifikovaného 

hnojiva. Jedná se o nutnou dostupnost příměsí, především zbytkové biomasy, investice do sušárny, míchárny a 

peletárny  a také ovlivnění produkce ročními sezónami  [3]. 

Proces výroby registrovaného KSP hnojiva vychází z myšlenky snížení mikrobiologického zatížení odvodněného 

ČK (sušina cca 20 – 25 %) pomocí vysušení (sušina např. 80 – 95 %) a z myšlenky jeho následného směšování 

s dalšími surovinami (se suchou zbytkovou biomasou a popelem). Pomocí těchto kroků se zlepšují hnojící 

parametry a tuto sypkou směs tvarovaných pelet (o sušině přes 92 %) lze snadno skladovat a aplikovat na půdu 

bez dodatečných investic [3].  
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Obr. 1 Schéma procesu výroby registrovaného hnojiva z ČK [3] 

 

Výše uvedený Obr. 1 znázorňuje řízený a kontrolovaný proces přeměny bioodpadu na kvalitní organické hnojivo, 

který využívá know-how a patentovaný postup vlastního výrobního procesu umožňujícího plnit požadované 

limity dle norem EU, týkající se hygienizace a dalších ukazatelů [3].   

Ukazuje se, že o KSP hnojivo mají zemědělci zájem, protože umožňuje aplikovatelnost běžnou technikou na 

umělá hnojiva, má vyšší podíl suché organiky = nasákavost, zadržuje vodu po aplikaci na půdu a přináší vysoký 

podíl amoniakálního N = pomalé a postupné uvolňování živin do půdy tak, jak rostliny potřebují.  

 

1. SUŠENÍ KALU 

➢ Jak bylo zmíněno je sušení ČK nevyhnutelným krokem předúpravy pro technologii výroby 

registrovaného hnojiva. Existuje přibližně 70 tříd a podtříd různých sušících zařízení, pouze několik z nich je ale 

běžně užíváno pro sušení ČK. Rozdíl mezi sušárnami je především ve způsobu, jakým je dodávána energie 

potřebná k sušení a ve způsobu dopravy, či prostupu materiálu sušárnou [4]. 

Může být využito následující dělení sušáren podle procesu sušení: 

• sušárny kontaktní  

Teplonosným médiem je obvykle v případě kontaktního sušení horký olej, nebo pára. Médium je 

přiváděno k ČK nepřímo prostřednictvím kontaktních ploch.  Principem je tedy prostý přestup tepelné 

energie, jako v obyčejném tepelném výměníku. Sušárny využívající principu kontaktního sušení jsou 

především diskové, tenkovrstvé / lopatkové, ale v případě využití některých dodatečných zdrojů tepelné 

energie částečně i solární [4]. 

 

• sušení konvekční 

Mezi konvekční sušící systémy patří snad nejvíce sušáren použitelných pro sušení ČK. Principem 

konvekčního sušení je přímé vystavení ČK proudu horkého vzduchu. V případě užití pro čistírenské 

účely jsou nejpoužívanějšími typy těchto sušáren: nízkoteplotní pásová, fluidní, anebo rotační bubnová 

sušárna [4]. 

 

• sušení solární 

Solární sušárny mohou být sice z hlediska přestupu tepelné energie na sušené médium řazeny jinak, ale 

lze je také považovat za zvláštní druh sušícího zařízení, které může kombinovat kontaktní i konvekční 

způsob sušení.  

 

Pro koncept výroby registrovaného hnojiva připadá v úvahu využití variant sušení ČK, které patří v aktuální době 

mezi nejčastěji budované. Těmi jsou solární a nízkoteplotní pásové. Obr. 2 níže znázorňuje, stupně zahuštění, 

odvodnění a sušení ČK s nejobvyklejšími podíly sušiny, kterých je dosahováno využitím jednotlivých 

technologií. Především u solárního, ale i u tepelného sušení lze přitom dosahovat o jednotky procent vyšších než 

uvedených úrovní podílu sušiny, což může být pro navazující technologii zpracování sušeného ČK požadováno. 
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Obr. 2 Stupně zahuštění, odvodnění a sušení ČK [5][6] 

 

Pásová sušárna 

Nízkoteplotní sušení nevytváří výbušné prostředí, a jelikož často návrh sušící teploty odpovídá možnostem 

stávajícího zdroje tepla, přichází na ČOV v úvahu především teplo z chladícího okruhu kogenerační jednotky. 

Mimo jiné z tohoto důvodu značný podíl pásových sušáren ČK suší teplotou cca 75 – 90 °C [4]. Sušárna na 

výstupu může produkovat hygienizovaný kalový granulát, díky čemuž je další nakládání s vysušeným produktem 

snadné, bezpečné a v souladu s evropskými a mezinárodními standardy. Sušící proces využívá sušení prouděním 

vzduchu skrz ČK rozmístěný po prodyšném sušícím pásu. Odvodněný ČK je ve formě kalových nudlí s velkým 

kontaktním povrchem rozprostírán pomocí speciálního dávkovacího zařízení po celé šířce pomalu běžícího pásu. 

Systém dávkování byl vyvinut tak, aby nedocházelo k tvorbě prachu a tím i nebezpečného výbušného prostředí. 

V samotném zařízení ČK přepadá z jednoho pásu na druhý, čímž se zároveň obrací. ČK je v sušící zóně vysušen 

na přesně uřčený obsah sušiny (např. 60 – 90 %), aby se s ním dalo bezproblémově nakládat při jeho dalším 

zpracování.  

 
Obr. 3 Nízkoteplotní pásová sušárna ČOV Drahovice [7] 

 

Vzduch je po smíchání s recirkulačním okruhem ve výměníku zahříván na potřebnou teplotu a poté nuceně 

protahován přes pásy s ČK pomocí sacího ventilátoru, který je umístěn až za daným modulem zařízení. Vzduch je 

použitím zvlhčen a ochlazen a na závěr je ještě před vypuštěním a před dvoustupňovým systémem čištění 

ochlazen v tepelném výměníku, který z něj odebere zbývající tepelnou energii a zároveň v něm dojde ke 
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kondenzaci a odvodu vlhkosti ze systému. Obr. 3 výše znázorňuje nízkoteplotní pásovou sušárnu. Použitý vzduch 

je prán jednostupňovým, nebo dvoustupňovým systémem (kyselinový a alkalický / alkalicko-oxidační + filtr).  

„Každá pásová sušárna je navrhována individuálně dle specifických požadavků zákazníka, od kterého jsou 

vyžádány detailní podklady pro návrh. Každá sušárna má tedy svůj vlastní specifický soubor návrhových 

parametrů. Lze však říci, že doba zdržení ČK v zařízení se pohybuje řádově v hodinách.“[4] 

 

Solární sušárna 

Z historického hlediska je solární sušení asi nejstarším konceptem. Energeticky tak byl již využíván např. 

vysušený trus užitkových zvířat apod. V našich lokalitách řada odborníků pamatuje využívání kalových polí. 

Moderní solární sušárny pracují jinak a mohou být v našem středoevropském regionu přijímány s určitou skepsí, 

protože z různých stran zaznívají pochybnosti nad účinností těchto systémů kvůli nedostatečné intenzitě 

slunečního záření.  Paradoxem ovšem je, že u našich severních sousedů Poláků je solární sušení úspěšně 

provozováno. Solární sušárny jsou sice v porovnání s ostatními druhy sušáren prostorově náročnější, 

přihlédneme-li ale k faktu, že solární energie je zdarma, pak toto negativum výrazně převáží nízké náklady 

provozu, které zahrnují hlavně náklady na ventilaci vzduchu v prostoru sušárny a na provoz zařízení pro 

prohrabávání sušené vrstvy kalu [4]. Obr. 4 níže znázorňuje úhrn slunečního záření a poukazuje na skutečnost, že 

severní sousední státy provozují solární sušárny s kapacitou odpovídající nižšímu úhrnu slunečního záření, než se 

nabízí např. na jihu Evropy. Pro oblast ČR (podobně i SR) se dá uvažovat s intenzitou slunečního záření okolo 

800 W/m2, průměrnou dobou slunečního svitu 1600 – 2200 h/rok, což odpovídá hodnotě 1045 kWh/m2/rok [8]. 

Díky tomu se dá zjednodušeně říci, že jsou často využívány sušárny se specifickou kapacitou odvodněného kalu 

vztaženou na plochu sušící haly přes 1,1 t/m2/rok. 

 
Obr. 4 Úhrn slunečního záření [9] 

 

Logicky je nejintenzivnější a nejefektivnější solární sušení v oblastech s horkým klimatem. Ideální je tedy využití 

tohoto typu sušení v jižních přímořských státech apod. Solární sušárny mohou kombinovat 3 druhy přestupu 

tepla: přestup zářením, konvekční přestup a přestup kontaktní. [4] Solární sušárna by z teoretického hlediska by 

mohla být  zařazena mezi konvekční sušárny, neboť je zde ČK sušen v podstatě také kontaktem s proudem 

teplého vzduchu, který je na něj hnán pomocí ventilátorů.  [4]  

 

Z konstrukčního hlediska je sušárna (Obr. 5 níže) velkým skleníkem, kde dochází k odpaření povrchové a 

objemově vázané vody do okolního vzduchu ve skleníku. V něm se v podélném směru pohybuje speciální příčné 

rotační prohrabávací zařízení, které ČK prohrabává, a přitom současně rozprostírá a transportuje po podkladní 

desce od vstupu k výhozu. Jednotlivé druhy solárních sušáren se často liší způsobem obracení a transportu ČK.  
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Obr. 5 Solární sušárna [10] 

 

Celé zařízení je vybaveno soustavou ventilátorů a ventilačních klapek, které zajišťují optimální proudění vzduchu 

v prostoru skleníku tak, aby bylo dosaženo efektivního sušení. V případě, že to umožňují lokální sezónní 

podmínky, je velmi vhodné v průběhu roku kombinovat dostupné zdroje tepelné energie a využít je jako 

dodatečné pro ohřev podloží ČK, nebo vzduchu v hale. Výchozím produktem je kalový granulát, který je 

optimálně suchý, takže může být bezzápachový, ale při tom neprašný. [4] 

Nejen spotřeba energií a jiné s financemi související náklady hrají pří výběru a návrhu sušícího systému roli. 

Systém čištění použitého vzduchu, bezpečnost (nebezpečí výbuchu) [11], spolehlivost a ověřenost sušícího 

systému, provozní doba, stabilní parametry výstupního ČK, know-how dodavatele a množství jeho referencí jsou 

také důležitými faktory. Např. pásové sušení by se mohlo do budoucna zdát být hojně užívaným řešením. Jedná 

se o jednoduchý, prostorově nenáročný a poměrně lehký stroj při srovnání s některými sušárnami, které mohou 

při stejné kapacitě působit dojmem instalace těžkého průmyslu. Jejich výhodou je řiditelný a energeticky 

předvídatelný provoz nezávislý počasí. 

Nevýhodou solární sušárny je požadavek na dostatek nezastíněného půdorysného prostoru a závislost kvality 

sušícího procesu na specifických klimatických podmínkách místa instalace. Proto je obtížné objektivně porovnat 

investice do solární sušárny s ostatními typy. Nicméně na výstupu je možné získávat vysušený kal se sušinou až 

90 %. 

Pro představu, jaký je vizuální rozdíl mezi výstupními granuláty ze solární a pásové sušárny, je zde níže uveden 

Obr. 6., který na levé straně zobrazuje granulát ze solární sušárny a na pravé straně z pásové. 

 

 
Obr. 6 Granulát ze solární a z pásové sušárny [AdMaS] 
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MÍCHÁNÍ A PELETOVÁNÍ 

 

Jak bylo zmíněno vysušený ČK lze použit pro výrobu registrovaného hnojiva. Základem tohoto procesu je 

monitoring a znalost všech sledovaných vlastností vstupních surovin, jejich směšování dle předepsané receptury a 

následné lisování do podoby pelet. Vlastní výroba KSP hnojiva se provádí v následovně: 

Vstupní materiály jsou dováženy a skladovány ve skladu vstupních surovin pod přístřeškem tak, aby do něj 

nevnikala vlhkost při deštivém počasí (Obr. 7). 

 
Obr 7. Manipulace a uskladnění vstupních surovin v suchém stavu [ProPelety] 

 

Balíky jsou pomocí manipulační techniky naváženy na vstupní dopravník výrobní linky, kde obsluha odstraní 

ochrannou síť nebo vázací provázky. Následně jsou balíky rozdruženy a nadrceny do podoby jemné frakce 

vhodné pro peletování. Tato frakce je řízeně dávkována do míchací části, kde je smíchána s ČK a s popelem 

v předepsaném poměru (Obr. 8). Promíchaná a homogenizovaná sypká směs (o sypké hustotě cca 500 kg/m3) 

následně vstupuje do peletovacího lisu.  

 

 
Obr 8. Rozdužení, drcení a míchání směsi pro výrobu pelet [ProPelety] 

  

V peletovacím lisu vznikají pelety pod tlakem a teplotou, a to na základě tření a uvolnění pojivových látek 

obsažených v zamíchané frakci. Jedná se o komplexní proces, při němž homogenní připravená směs prochází 

přes protlačovací nástroj (tzv. matrici). Nejprve dochází ke stlačení objemu frakce a při následném pohybu v 

kanálu matrice se vlivem tření vytvoří teplo (80 – 115 °C), které uvolní obsažené přírodní pojivé látky (na bázi 

ligninu, škrobů, cukrů, pryskyřic, apod.). Tyto pojivé látky propojí stlačenou frakci do podoby soudržné granule s 

vysokým stupněm slisování. Hlavním fyzikálním mechanismem při vzniku pelety je tření a schopnost materiálu 

při dané teplotě uvolnit pojivo v sobě obsažené. Je-li vstupní směs z agromateriálů, dřeva, ČK, separátů apod., 

pak víme, že kvalitní pelety vznikají, pokud má vstupní směs vlhkost okolo 14%. [3]   

 

Vyrobené pelety (o sypké hustotě více jak 800 kg/m3) vypadávají z peletovacího lisu na čistící vibrační dopravník 

a na chladící dopravník, kde jsou vychlazeny na teplotu okolí (Obr. 9). Pelety končí v Big-Bagu, který lze 

uskladnit, nebo použít jako vstup do balící linky.  

Doprava materiálu mezi jednotlivými technologickými zařízeními v lince probíhá v uzavřeném bezprašném 

obvodu (obvodech). Nezbytná je filtrace vzduchu a eliminace zápachu. Výsledný výrobek je podroben 

závěrečným monitorovacím testům předepsaným pro kontrolu kvality registrovaného hnojiva.    
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Obr. 9 Peletování, očištění a ochlazení vyrobených pelet [ProPelety] 

 

Systémové komponenty pro míchání ČK s přísadami a pro peletizaci lze doplnit jak za pásovou, tak za solární 

sušárnu ČK, pokud je cílem produkovat registrované hnojivo. U solární sušárny, která obvykle sama o sobě 

neprodukuje hygienizovaný sušený ČK se jedná o duplikovanou výhodu. Při peletizaci materiálu totiž dochází ke 

zmíněné hygienizaci, které může být za solárním sušením jinak dosahováno např. pomocí energeticky náročného 

prostého ohřevu ČK.  

 

VLASTNOSTI REGISTROVANÉHO HNOJIVA KSP  

 

Díky teplotě (uvedeno výše), která je při procesu peletizace dosahována, dochází k úplné hygienizaci ČK, nebo 

lépe řečeno k hygienizaci připraveného registrovaného hnojiva. Dosažené hodnoty ukazatelů (nejen 

mikrobiologie / hygienizace) uvádí graficky znázorněné výsledky z akreditované laboratoře níže na Obr. 10 [3].  

 

 
Obr. 10 Kvalita registrovaného hnojiva, výsledky z akreditované laboratoře [3] 

 

Aplikační dávka registrovaného hnojiva (suchý granulát o průměru pelet 6, 8, nebo 10 mm) je 8 t/ha/rok a 

v případě uvažovaného pilotního projektu je ve shodě s dotčenou legislativou v ČR, tedy: vyhláška č. 474 / 2000 

Sb. - o stanovení požadavků na hnojiva, vyhláška č. 377 / 2013 Sb. - o skladování a způsobu používání hnojiv, 

vyhláška č. 437 / 2016 Sb. – o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a vyhláška č. 341/2008 

Sb. - o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. [3].   

 

ZÁVĚR 

 

Dosavadní praxe odstraňování ČK poukazuje na skutečnost, že pravděpodobně v nejbližší době nedojde 

k přijmutí a k aplikaci jednotného systému nakládání s ČK na státních úrovních zemí V4. Je pravděpodobné, že 

tak zůstanou ve hře jak metody pro energetické, nebo materiálové využití kalů, tak i kombinace těchto metod. 

Jedna z atraktivních alternativ využití ČK formou produkce granulovaného registrovaného hnojiva představuje 

realizovatelnou možnost, jak živiny z ČK vracet zpět na zemědělskou půdu. Je to možným řešením především 

pro oblasti, kde se zemědělská půda vyznačuje nedostatkem organických látek a humusu. Na druhou stranu je 

nutné pamatovat na to, že je třeba zajistit přísun přísad (hlavně zbytkové biomasy), odběr samotného hnojiva u 
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zemědělců a že každý individuální případ výroby vyžaduje zvláštní proces schválení a registrace hnojiva 

z důvodu rozdílných koncentrací polutantů v ČK od jednotlivých producentů.  

I přes to, že tento příspěvek vychází z podkladů týkajících se legislativního prostředí v ČR, je v případě ošetření 

výše uvedených souvislosti možné s úspěchem produkovat a využívat registrované hnojivo i v jiných zemích, a to 

s vědomím, že dochází k využívání „eco-friendly“ systému, který respektuje trvale udržitelný rozvoj. Díky tomu 

patří výroba registrovaného organického hnojiva z ČK  mezi bezodpadové technologie, jejíž koncový produkt 

vyhovuje normám EU. Neopomenutelným přínosem je také finanční profit z úpravy ČK a prodeje organického 

hnojiva. 

 

Poděkování 

 

Tento článek byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci řešení dílčího projektu TN01000056/03 

„Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst“ řešeného v rámci projektu národního centra 

kompetence č. TN01000056 „Centrum Pokročilých materiálů a efektivních budov“. 
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Úvod 

 

Vzhľadom na súčasný stav a vyčerpateľnosť fosílnych palív je trendom a zároveň nevyhnutnosťou hľadanie 

alternatívnych zdrojov energie. Ako bolo už v predchádzajúcich štúdiách (Czölderová, 2016; Zheng et al., 2014) 

ukázané, lignocelulózové materiály sú po príslušnej predúprave vhodnými substrátmi na výrobu bioplynu - 

energetického média. Predúprava lignocelulózových materiálov je založená na rôznych fyzikálnych, chemických 

a biologických princípoch. Z množstva skúmaných predúprav aplikovaných za rôznych podmienok na rôzne 

materiály je ťažké nájsť nejakú univerzálnu metódu, ktorá by bola najvhodnejšou. Samozrejme, treba sa pozerať 

aj na fakt, že skúmané metódy predúprav je potrebné optimalizovať tak, aby bolo možné aplikovať ich v praxi 

na reálnej bioplynovej stanici. S tým súvisí aj znižovanie prevádzkových nákladov a čo najmenšia ekonomická 

a tiež environmentálna záťaž pri prevádzke.   

Hoci pri použití chemických predúprav (Zheng et al., 2014) boli dosiahnuté vyššie výťažky bioplynu, resp. 

metánu, je treba uvedomiť si, že tieto metódy predúpravy sú ekonomicky náročnejšie vzhľadom na potrebu 

chemikálií a rovnako aj konštrukciu zariadení. Tiež netreba zabudnúť zohľadniť ekologickú stránku tohto 

procesu a vyriešiť problém, ako ďalej nakladať s použitými chemikáliami. 

Ekologicky vhodnejšie sú metódy predúpravy, pri ktorých sa používa voda za rôznych podmienok. Takými sú: 

extrúzia, „steam explosion“, „liquid hot water“ alebo lúhovanie (macerácia). Pri ich použití je potrebná zvýšená 

teplota, zväčša 160 – 200 °C alebo  zvýšený, resp. znížený tlak (Abraham et al., 2020). Predúprava maceráciou 

je najjednoduchšou metódou, ktorá je založená na fyzikálnych princípoch – sekanie, drvenie, miešanie 

(Angelidaki, 2000). Hoci sú podmienky pri týchto predúpravách nastavené tak, že je potrebná zvýšená teplota, 

tlak alebo malá frakcia častíc, resp. dlhšia doba pôsobenia predúpravy, z praktického hľadiska vychádzajú ako 

vhodné na využitie na reálnej BPS.  

My sme si ako vzorový lignocelulózový materiál zvolili kukuričnú slamu, ktorá ostáva na poliach po 

dopestovaní kukurice na zrno – zvyšok rastliny okrem zrna, ale aj po zbere kukurice na siláž – pozberové 

zvyšky. Reálne, na Slovensku nemá kukuričná slama ďalšie využitie – nepoužíva sa ako krmivo, ani na 

podstieľanie zvierat. Len časť kukuričnej slamy je zaorávaná do pôdy ako hnojivo na zvýšenie úrodnosti pôdy. 

Avšak zloženie kukuričnej slamy neposkytuje vyvážený pomer živín pre pôdu, preto veľké množstvo ostáva 

nevyužité a je teda možné využiť ho na energetické zhodnotenie. Podľa analýzy (Pepich, 2010), ročne vzniká na 

Slovensku 2,8 mil. ton slamy z lignocelulózových plodín (v rámci Európskej únie je to 34 mil. ton slamy ročne). 

Z toho kukuričná slama tvorí asi 670 tis. ton ročne. Ak predpokladáme, že nemá ďalšie využitie, môžeme 

povedať, že toto množstvo predstavuje energeticky potenciál 2600 GWh, resp. 9400 TJ. 

 

Materiály a metódy 

 

Ako substrát bola použitá kukuričná slama – odpad po pestovaní kukurice. Bola použitá pri testoch nasiakavosti, 

testoch rozložiteľnosti a tiež pri meraní bioplynového potenciálu a dlhodobej prevádzke reaktora. Kukuričná 

slama bola dezintegrovaná manuálne na veľkosti častíc cca 1 cm, a pre niektoré experimenty aj mletá pomocou 

nožového mlyna na frakciu 2 mm kvôli dosiahnutiu homogénnej vzorky. Vlastnosti kukuričnej slamy stanovené 

podľa Horákovej (2003) sú uvedené v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1  Vlastnosti kukuričnej slamy. 

 Xc (g/ g materiálu) SŽ (g/ g materiálu) CHSK (g/ g materiálu) 

Kukuričná slama suchá 0,940 0,870 0,996 

Kukuričná slama namočená 1 deň vo vode 

(8 g v 100ml) 

0,173 0,166 - 
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Ako inokulum pri testoch bioplynového potenciálu a pri dlhodobej prevádzke reaktorov bol použitý anaeróbne 

stabilizovaný kal. Vlastnosti inokula stanovené podľa Horákovej (2003) sú uvedené v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2  Vlastnosti inokula použitého pri testoch bioplynového potenciálu a pri dlhodobej prevádzke 

reaktorov 

 Xc (g/ l) SŽ (g/ l) 

Testy bioplynového potenciálu 7,80 4,76 

Dlhodobá prevádzka reaktorov 15,32 9,50 

 

Rozložiteľnosť materiálu bola vyjadrená ako stupeň hydrolýzy. Stanovila sa ako podiel CHSK (chemickej 

spotreby kyslíka) uvoľnenej do roztoku po určitom čase a CHSK pôvodného materiálu. 

Stupeň hydrolýzy = 
𝐶𝐻𝑆𝐾 𝑢𝑣𝑜ľ𝑛𝑒𝑛á 𝑑𝑜 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑜𝑘𝑢

𝐶𝐻𝑆𝐾 𝑣 𝑝ô𝑣𝑜𝑑𝑛𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑖

 . 100 (%) 

 

Test bioplynového potenciálu bol realizovaný podľa metódy (Angelidaki et al., 2009). Na stanovenie 

bioplynového potenciálu sa použili fľaše utesnené gumovou zátkou s objemom 310 ml, pričom inokulum tvorilo 

150 ml. Príslušné množstvo substrátu bolo dopočítané z pomeru 2:1 (inokulum: substrát) vztiahnuté na obsah 

organických látok (SŽ). Na meranie bioplynového potenciálu bola použitá aparatúra znázornená na obrázku 1. 

 

 

1 Testovacia nádoba 

2 Anaeróbny kal + vzorka 

3 Plynový priestor 

4 Ihla 

5 Byreta 

6 Prebublávačka 

Obrázok 1  Aparatúra na meranie bioplynového potenciálu 

 

Pri dlhodobej prevádzke boli použité laboratórne modely anaeróbneho reaktora s reakčným objemom 1,4 l, ktoré 

boli prevádzkované pri mezofilných podmienkach (37 °C). Reaktory (obrázok 2) boli prevádzkované 

semikontinuálne - denne sa dávkoval substrát a raz týždenne sa odoberal kal z reaktora, ktorý bol použitý pri 

analýzach jednotlivých parametrov (pH, Xc, SŽ – z kalu, CHSK, Namon, P-PO4, NMK, RAS – z kalovej vody).  

 

 

 

 

1 Reaktor s elektrickým ohrevom  

2 Dávkovací otvor  

3 Miešadlo s nastaviteľnými otáčkami  

4 Termostat  

5 Prebublávačka 

6 Plynomer 

 

 

Obrázok 2  Laboratórne modely semikontinuálnych anaeróbnych reaktorov 

 

Výsledky a diskusia 

 

Ako bolo poukázané v predchádzajúcej práci (Barbušová et al., 2018), namáčaním kukuričnej slamy 

pri laboratórnej teplote je možné dosiahnuť porovnateľné hodnoty stupňa hydolýzy ako pri vare materiálu. 

Rozdielom je dlhšia doba pôsobenia (1 deň namáčania je porovnateľný s 1 hodinou varu). Pri použití vody sa 

dosiahol po 1 dni namáčania 10 g kukuričnej slamy v 500 ml vody stupeň hydrolýzy 23 %.   

Vzhľadom na rôznu nasiakavosť slamy za rôznych podmienok (Krátky, 2010), sme sa rozhodli otestovať 

nasiakavosť a tiež rozklad kukuričnej slamy v rôznom pomere kukuričnej slamy (g) k vode (100 ml). 
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Pri sledovaní nasiakavosti materiálu (suchej kukuričnej slamy) sa použili množstvá 0,1 g až 10 g do 100 ml 

vody. Vplyv vody na suchý materiál sa pozoroval po čase 1 h a tiež po čase 1 d. Samozrejme, pôsobením dlhšej 

doby sa materiál rozkladá viac, nasiakne viac vody a teda zvyšuje sa aj jeho vlhkosť, znižuje sa obsah celkových 

látok v materiáli. Avšak dobu namáčania nie je možné výraznejšie predlžovať. Pri namáčaní slamy dlhšiu dobu 

pri laboratórnej teplote sme zistili negatívum v tom, že na namáčaním vzorkách sa tvorila pleseň, čo by bolo 

nevhodné pre anaeróbne spracovanie. Priemerný stupeň hydrolýzy po 1 h bol 9,1 %, pričom sa hodnoty 

pohybovali od 6,6 do 15,1 %. Po čase 1 d namáčania sa priemerný stupeň hydrolýzy zvýšil na 14,9 % 

a rozmedzie bolo od 11,5 do 18,6 % v závislosti od rôzneho množstva slamy namočenej vo vode (obrázok 3).  

 

 
Obrázok 3  Závislosť stupňa hydrolýzy (%) od dávky kukuričnej slamy (g v 100 ml vody) po dobu 1 h a 1 d 

namáčania pri laboratórnej teplote 

 

Nedá sa povedať, že by bol viditeľný trend v rozklade materiálu vplyvom zvyšovania dávky slamy vo vode, ale 

je možné pozorovať mierny pokles stupňa hydrolýzy pri zvyšovaní dávky materiálu. Vyššia rozložiteľnosť 

materiálu bola sledovaná pri malých dávkach (0,3 g, resp.0,5 g), avšak pri malých dávkach sa dosahujú vysoké 

obsahy vlhkosti v materiáli. Ak sa snažíme kukuričnú slamu predupraviť tak, aby bola vhodným ko-substrátom 

ku kukuričnej siláži, mala by mať porovnateľnú vlhkosť ako kukuričná siláž (60 – 70 %). Pri našom testovaní 

sme však dosiahli vlhkosť 78 – 91 % po 1 h, a po 1 dni to bolo 82 – 90 %. Najvyšší obsah celkových látok, ako 

aj organických látok v predupravenej slame bol dosiahnutý pri dávkach 6 - 10 g v 100 ml, a to 22 %, resp. 18 %. 

Podobné výsledky boli dosiahnuté aj pri použití mletej kukuričnej slamy, ktorá bola namočená vo vode 

v pomeroch 5 g, 8 g a 10 g kukuričnej slamy v 100 ml vody. Parameter CHSK bol v roztoku s namočenou 

slamou meraný bezprostredne (niekoľko minút) po namočení a po uplynutí 24 h. Po uplynutí 1 d sa dosiahli 

stupne hydrolýzy 18,1 % pre najmenší podiel slamy v roztoku, pre 8 g v 100 ml to bolo 12,7 % a pri dávke 10 g 

v 100 ml sme dosiahli 6 % rozklad.     

 

Testy bioplynového potenciálu  

  

Kvôli získaniu lepšieho obrazu o vplyve namáčania kukuričnej slamy vo vode sme namočené vzorky slamy 

použili ako substráty pri teste bioplynového potenciálu. Substrátmi boli namleté vzorky na frakciu 2 mm 

namočené vo vode po dobu niekoľkých minút, resp. po dobu 1 d. Vzhľadom na zrejmé straty celkových, ako aj 

organických  látok v materiáli vplyvom predúpravy (uvoľnené do roztoku), sme na testy použili príslušné 

množstvo vzorky v celom množstve (tuhá časť namočeného materiálu spolu s kvapalným podielom), čo 

predstavovalo substrát s vlhkosťou 90 – 95 %. Test bioplynového potenciálu prebiehal 60 dní a výsledky sú 

uvedené v tabuľke 3. Substráty namočené vo vode po dobu 1 d boli vzhľadom na vyššiu rozložiteľnosť viac 

prístupné metanogénnym baktériám, čo má za následok aj vyššie hodnoty špecifickej produkcie bioplynu. Nárast 

špecifickej produkcie bioplynu bol o 5,5 %, 11 % a o 26 % v porovnaní so substrátmi namočenými len niekoľko 

minút vo vode. Vplyv rôzneho pomeru namáčaného materiálu v 100 ml vody je pri „0 dňovom“ substráte 

viditeľný, na rozdiel od neho pri „1 dňovom“ je zanedbateľný. Každopádne, dá sa povedať, že zvyšovanie dávky 

namáčaného materiálu vo vode má vo všeobecnosti negatívny vplyv tak ako na rozklad materiálu, aj 

na bioplynový potenciál. Maximálna hodnota špecifickej produkcie bioplynu (ŠPB) bola dosiahnutá pri vzorke 

5 g kukuričnej slamy namočenej v 100 m vody po dobu 1 d, a jej hodnota je 732 ml/ g SŽ.   
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Tabuľka 3  Hodnoty špecifickej produkcie bioplynu pre jednotlivé vzorky namáčanej kukuričnej slamy vo vode 

Dávka slamy v 100 ml vody 

(g) 

ŠPB 

(ml/ g SŽ) 

- 0 dňový 1 dňový 

10 g v 100 ml 569 715 (+ 26 %) 

8 g v 100 ml 652 722 (+ 11 %) 

5 g v 100 ml 694 732 (+ 5,5 %) 

 

Dlhodobá prevádzka reaktora 

 

Pre potrebu zistenia možnosti využitia jednotlivých substrátov v praxi boli vybrané substráty otestované 

pri dlhodobej prevádzke laboratórneho modelu anaeróbneho reaktora. Vzhľadom na predchádzajúce zistenia, čo 

sa týka rozkladu materiálu, jeho vlhkosti a špecifickej produkcie bioplynu, bola zvolená predúprava namáčaním 

slamy v pomere 8 g v 100 ml vody. V reaktore 1 bola ako substrát použitá vopred pripravená slama namočená 

1 d vo vode. Do reaktora 2 bol dávkovaný substrát namočený vo vode tesne pred dávkovaním do reaktora. Počas 

prevádzky boli upravované podmienky prevádzky – menilo sa objemové zaťaženie reaktora (Bv), teda denná 

dávka substrátu, veľkosť častíc predupravovanej slamy (2 mm, potom 1 cm). V tabuľke 4 je prehľad 

spomínaných parametrov v priebehu prevádzky. Ako substráty boli použité namočené vzorky kukuričnej slamy 

spolu s pridaným objemom vody. Avšak vzhľadom na pripodobnenie sa vlhkosti kukuričnej siláže, bol v 4. fáze 

(od 146. dňa) v reaktore 1 použitý len tuhý podiel namočenej slamy. Do vody sa po 1 dni  uvoľní časť tuhého 

materiálu, o ktorú po dávkovaní len tuhého podielu prichádzame. Pri predúprave rovnakého množstva slamy sme 

si teda ochudobnili dávku organických látok do reaktora 1, čo je vyjadrené ako zmenené objemové zaťaženie 

reaktora (* z 1,24 na 1,06 kg SŽ/ m3. d). Na konci 4. fázy došlo k prevádzkovým problémom v reaktore 1, 

v dôsledku čoho sme ho odstavili. Substrát namáčaný 1 d vo vode sme použili v reaktore 2, už pri rovnakom 

objemovom zaťažení 1,77 kg SŽ/ m3. d.  

 

Tabuľka 4  Podmienky prevádzky anaeróbnych reaktorov na spracovanie kukuričnej slamy predupravenej 

namočením vo vode 

Fáza Trvanie  Predúprava 

substrátu 

Bv  

(kg SŽ/ m3.d) 

Dávka substrátu 

(g SŽ/ d) 

1 0. – 31. deň 2 mm, vo vode 0,62 0,87 

2 32. – 80. deň 2 mm, vo vode 1,24 1,74 

3 81. – 145. deň 1 cm, vo vode 1,24 1,74 

4 146. – 189. deň 1 cm, vo vode 1,06* / 1,24  1,48* / 1,74 

5 190. – 205. deň 1 cm, vo vode - / 1,26 - / 1,77 

* dávkovanie iba tuhej fázy (úbytok organických látok v materiáli) 

 

Od začiatku prevádzky reaktora sa používala predúprava mletím na frakciu 2 mm a následne namáčanie vo vode 

0 alebo 1 d. Namáčal sa 1 g suchého materiálu v 12,5 ml vody, čo predstavuje dávku 8 g v 100 ml. vzhľadom 

na to, že išlo o začiatok prevádzkovania, produkcia bioplynu nebola vysoká, keďže sa kal ešte adaptoval na 

používaný substrát. Priemerná denná produkcia predstavovala pri 1 dňovom substráte 166 ml/ d a pri 0 dňovom 

to bolo iba 86 ml/ d.   

Po 31 dňoch (po adaptácii kalu) sme zvýšili zaťaženie reaktora dvojnásobne, teda predupravovali sme 2 g slamy 

denne. Denná produkcia bioplynu sa výrazne zvýšila na 597 ml/ d, a 308 ml/ d. Špecifická produkcia bioplynu 

dosiahla v prípade 1 dňového substrátu 0,3347 l/ g SŽ, a pri 0 dňovom 0,1726 l/ g SŽ, čo prestavuje nárast 

v porovnaní s hodnotami dosiahnutými pri nižšom zaťažení. Obsah metánu bol pri 1 dňovom 40 %, a pri 

0 dňovom dokonca len 17 %, čo pravdepodobne spôsobuje spôsob dávkovania substrátu do reaktora a s tým 

spojené vnášanie vzduchu do reaktora. Zvýšenie zaťaženia sa odzrkadlilo aj na zvýšení CHSK v kalovej vode 

z reaktora, ktorá sa zvýšila dvojnásobne. To však nemalo žiaden negatívny vplyv na prevádzku reaktora, čo je 

možné vidieť na vzrastajúcej produkcii bioplynu, ale potvrdzujú nám to aj ustálené koncentrácie nižších 

mastných kyselín v kalovej vode.  

Keďže v predošlých experimentoch sme nepozorovali efektivitu pri použití menšej frakcie na produkciu 

bioplynu, prešli sme v 81. deň prevádzky na jednoduchšiu metódu predúpravy slamy, a to strihaním na 1 cm 

frakciu. Špecifická produkcia bioplynu v tejto fáze mierne poklesla, čo však vykompenzoval mierny nárast 

obsahu metánu v bioplyne. Keďže materiál sa v reaktore nerozložil úplne, ostávali v ňom čiastočne tuhé zvyšky 

väčších častíc slamy. Tým si vysvetľujeme aj nárast CHSK, ako aj nižších mastných kyselín v kalovej vode 

na dvojnásobok.  
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Postupné zvyšovanie CHSK a nižších mastných kyselín v kalovej vode malo narastajúci trend aj pri ďalšej 

zmene podmienok, keď sa do reaktora 1 dávkovala iba tuhá časť z predupravenej kukuričnej slamy. V kalovej 

vode sa CHSK zvýšila až na 3000 – 3500 mg/ l, a koncentrácie nižších mastných kyselín dosahovali hodnoty 

nad 600 mg/ l, v reaktore 1 takmer 1000 mg/ l, čo mohlo mať aj inhibičný efekt na proces anaeróbnej digescie. 

Na produkcii bioplynu sa neprejavila žiadna inhibícia, ba dokonca pozorovali sme nárast, avšak kumulácia 

nerozloženého materiálu v reaktore spôsobovala prevádzkové problémy, čo nakoniec dospelo až k odstaveniu 

reaktora 1.   

Po odstavení reaktora 1 sa prešlo k dávkovaniu tuhej časti 1 deň namočeného substrátu do reaktora 2. Zatiaľ, 

po 15 dňoch od tejto zmeny, sa produkcia bioplynu iba ustaľuje a priemerná ŠPB je 0,1824 ml/ g SŽ, avšak je 

potrebná dlhšia doba na zhodnotenie tohto kroku.  

V grafoch (obrázok 4 a 5) je možné vidieť priebeh kumulatívnej produkcie bioplynu a špecifickej produkcie 

bioplynu počas prevádzky. Zhrnutie priemerných hodnôt produkcií bioplynu počas jednotlivých fáz 

a zmenených podmienok popisuje tabuľka 5. 

       Obrázok 4  Kumulatívna produkcia bioplynu                     Obrázok 5 Špecifická produkcia bioplynu 

 

Tabuľka 5 Priemerné hodnoty produkcie bioplynu a nameraný obsah metánu v bioplyne počas jednotlivých fáz 

pri prevádzkovaní reaktorov na spracovanie namáčanej kukuričnej slamy vo vode 0 alebo 1 deň 

 Kumulatívna produkcia 

bioplynu (l) 

Denná produkcia 

bioplynu (l/d) 

ŠPB 

(l/g SŽ) 

Obsah metánu 

(-) 

 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 

1 6,76 2,79 0,166 0,086 0,1924 0,1008 0,398 0,171 

2 41,17 19,21 0,597 0,308 0,3347 0,1726 0,398 0,171 

3 60,88 23,06 0,514 0,261 0,2962 0,1498 0,488 0,286 

4 17,54 23,17 0,503 0,392 0,3404 0,2264 0,283 0,286 

5  - 4,58 -  0,324  - 0,1824  - 0,283 

 

Záver 

 

Predúprava kukuričnej slamy vo vode predstavuje ekonomicky nenáročnú metódu. Po namáčaní pri laboratórnej 

teplote sa rozloží porovnateľne ako pri teplote varu. Potrebná je však dlhšia doba pôsobenia (1 deň namáčania 

v porovnaní s 1 h varom).  

V závislosti od pomeru kukuričnej slamy ku vode sa mení jej rozložiteľnosť, ako aj vlhkosť predupraveného 

materiálu. Aby sme dosiahli porovnateľnú vlhkosť materiálu ako má kukuričná siláž používaná na bioplynových 

staniciach, bolo by potrebné používať pomer 6 – 10 g kukuričnej slamy v 100 ml vody. Hoci stupeň hydrolýzy 

dosiahne v takomto prípade len 12 – 15 %, vlhkosť vieme znížiť na 80 %. 

Pri testoch bioplynového potenciálu zo substrátov 1 deň namočených vo vode sa dosiahla ŠPB okolo 

700 ml/ g SŽ, pričom neboli pozorované veľké zmeny pri použití rôznych pomerov slamy a vody.  

Pri dlhodobom dávkovaní kukuričnej slamy namočenej vo vode sa dosiahla ŠPB 340 ml/ g SŽ pri použití iba 

tuhej fázy zo vzorky kukuričnej slamy namočenej 1 deň vo vode (8 g v 100 ml). Problémom bolo však 

kumulovanie nerozloženého materiálu v reaktore. 
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Úvod 

Bioplyn je prístupný zdroj energie, ktorý môže byť potenciálnym riešením pre stále rastúci svetový dopyt po 

energii a súčasne môže znížiť uhlíkovú stopu. Pri použití odpadu a zvyškov namiesto energetických plodín 

umožňuje znížiť emisie skleníkových plynov. Ďalšou výhodou je produkcia digestátu, ktorý je bohatý na živiny 

a môže nahradiť minerálne hnojivá. Premena „odpadu na energiu“ má veľký potenciál na zníženie našej 

závislosti na fosílnych palivách, ale aj uskutočniteľnou a udržateľnou možnosťou na výrobu decentralizovanej 

energie založenej na nízkej emisii CO2 (Sahota et al., 2018). 

Ak je organická hmota degradovaná mikroorganizmami a enzýmami za anaeróbnych podmienok, produkuje sa 

surový bioplyn; ktorý je zmesou metánu (40–65%), oxidu uhličitého (35–55%) so stopami sulfánu (H2S) (0,1–

3%), vlhkosti, a ďalších stopových kontaminantov (Miltner, Makaruk and Harasek, 2017). Produkcia bioplynu 

zahŕňa celý rad komplexných biochemických procesov (hydrolýza, acidogenéza, acetogenéza a metanogenéza) v 

závislosti od rôznych faktorov, ako sú napríklad druh substrátov (hnoj, potravinový odpad, energetické plodiny, 

komunálny tuhý odpad z domácností a organický tuhý odpad z priemyslu ), teplota, pH a koncentrácia inokula 

(Kadam and Panwar, 2017). Prítomnosť nečistôt v bioplyne nepriaznivo ovplyvňuje zariadenie (kogeneračná 

jednotka) a môžu mať korozívne vlastnosti. Zníženie obsahu CO2 a H2S zlepšuje kvalitu bioplynu. Na čistenie 

bioplynu sú k dispozícii rôzne metódy, ako napríklad fyzikálna absorpcia, chemická absorpcia, membránová 

separácia, kryogénna separácia a metódy chemickej konverzie. Väčšina technológií používaných na 

odstraňovanie sulfidov je zameraná na znižovanie koncentrácie sulfánu v bioplyne pre jeho ďalšie využitie 

(Angelidaki et al., 2018; Sahota et al., 2018). Cieľom tejto práce je zistiť, aký vplyv bude mať technológia 

odstraňovania sulfánu v recirkulovanom bioplyne na zníženie sulfidovej inhibície anaeróbnych procesov. 

Experimentálna časť 

Experiment bol uskutočnený v UASB reaktore (obr. 1) s prevádzkovým objemom 3,9 l . Tento reaktor bol na 

začiatku merania inokulovaný kalom pochádzajúcim z ČOV Devínska Nová Ves. Anaeróbny kal mal počiatočnú 

koncentráciu celkovej sušiny 19,48 g.l-1 a celková strata žíhaním bola 8,24 g.l-1 (57,7%) a prevádzkoval sa pri 

mezofilnej teplote (37°C). Hodnota pH kalu bola 7,82. Objemový prietok substrátu počas prevádzky sa postupne 

zvyšoval na 6,5 l.d-1, čo predstavuje zdržnú dobu približne 14 hodín. Syntetický substrát, pozostávajúci z 

glukózy, octanu sodného, makro a mikronutrientov, bol privádzaný do spodnej časti reaktora pomocou 

peristaltického čerpadla. Substrát postupoval smerom nahor cez kalové lôžko tvorené vrstvou biomasy. V hornej 

časti reaktora sa pomocou separátora plyn – kvapalina – tuhé častice (G-L-S separátor) biomasa a bioplyn 

oddelili od vyčistenej vody. Množstvo bioplynu bolo merané pomocou bubnového plynomeru. Po ukončení fázy 

nábehu reaktora sa do systému začala pridávať síra vo forme síranu sodného. Zároveň sa spustila prevádzka 

externej absorpcie sulfánu s regeneráciou absorbenta. Na horný vývod reaktora sa zaviedol rozdeľovací element, 

ktorý zabezpečoval recirkuláciu bioplynu a simultánne odvod vyprodukovaného bioplynu. Recirkulácia 

prebiehala prostredníctvom peristaltického čerpadla, ktoré prečerpávalo bioplyn cez protiprúdnu absorpčnú 

kolónu. Absorpčná kolóna bola vyplnená plastovými elektroinštalačnými rúrkami, na zvýšenie povrchu pre 

fázový prestup sulfánu z bioplynu do vody, ktorá bola použitá ako absorpčné činidlo. Prečistený bioplyn bol 

privádzaný cez rozdeľovací element späť do vrchnej časti reaktora.  

Voda obohatená o sulfán bola odvádzaná gravitačne do regeneračnej kolóny, kde oxidáciu zabezpečovalo 

prevzdušňovanie. V regeneračnej kolóne prebiehalo odstraňovanie sulfánu vo forme elementárnej síry a síranov. 

Voda ďalej prechádzala cez dosadzovaciu nádrž a bola akumulovaná v kadičke odkiaľ bola spätne prečerpávaná 

do absorpčnej kolóny. Používaná technológia bola navrhnutá na základe technológie Thiopaq®. 
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Počas dlhodobej prevádzky laboratórneho modelu boli v anaeróbnom reaktore sledované parametre ako pH, 

CHSK, N-NH4, P-PO4, NMK, sulfidy a sírany. Okrem toho bolo merané množstvo vyprodukovaného bioplynu 

(pri laboratórnej teplote) a jeho zloženie. Analýzy sme vykonávali z filtrovanej vzorky. 

 

 
Obr. 1 Laboratórny UASB reaktor s externým odstraňovaním sulfánu z recirkulovaného bioplynu 

 

Výsledky a diskusia 

 

Nábeh anaeróbneho UASB reaktora sme začali pri objemovom zaťažení 0,5 kg.m-3.d-1. Úspešnú granuláciu sme 

dosiahli až v 218. deň, následne sme z reaktora odberali 2 l kalu na test maximálnej špecifickej metanogénej 

aktivity (MŠMA). Test pre MŠMA bol uskutočnený podľa Bodík et al. (2014). Z experimentálnych hodnôt sme 

vypočítali hodnotu MŠMA, ktorá bola 0,589 kg.kg-1.d-1, čo predstavuje 5-násobnému zvýšeniu metanogénnej 

aktivity anaeróbnej biomasy oproti suspendovanej anaeróbne stabilizovanej biomasy. Priemerné hodnoty 

metanogénnej aktivity pre stabilizovaný kal sa pohybujú do 0,1 kg.kg-1.d-1 (Bodík a kol., 2014). Po ukončení 

MŠMA testov a ustálení produkcie bioplynu, sme pokračovali v prevádzke reaktora. 

V 224. deň prevádzkovania reaktora sme začali dávkovať do systému síru vo forme síranu sodného. Po dobu 20 

dní, sme kontinuálne privádzali syntetický substrát s koncentráciou síranov približne 125 mg.l-1. Pokračovali 

sme v meraní produkcie bioplynu a v kvalitatívnych analýzach kalovej vody vystupujúcej z reaktora. Na obr. 2 je 

vidieť, že pri koncentrácii síranov 125 mg.l-1 sa pohybuje produkcia bioplynu v rozmedzí 15 až 17 l.d-1. 

V porovnaní s produkciou bioplynu pred dávkovaním síranov, môžeme vidieť, že produkcia mierne narástla. 

Tento fakt korešponduje aj s BMP testami, ktoré tiež potvrdili, že pri nízkych dávkach síranov dochádza ku 

podpore produkcie bioplynu a inhibícia procesu sa začína až pri vysokých hodnotách.  

V 245. deň sme zvýšili koncentráciu síranov na 250 mg.l-1. V priebehu nasledujúcich dvadsiatich dní, sme si 

všimli pokles produkcie bioplynu o približne 1 l.d-1. Hodnoty produkcie bioplynu sa pohybovali v rozmedzí 15 – 

16 l.d-1. V 265. deň sme zvýšili koncentráciu síranov na 700 mg.l-1, kde sme zaznamenali pokles v produkcii 

bioplynu, čo bolo očakávané. Produkcia bioplynu klesla o približne 2 – 3 l.d-1.  
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Obr. 2 Denná produkcia bioplynu 

 

Na obr. 3 sú znázornené sledované kvalitatívne parametre z UASB reaktora. Z týchto hodnôt môžeme 

skonštatovať, že účinnosť odstraňovania organického znečistenia počas celej prevádzky bola nad 90% 

a koncentrácia CHSK nepresahovala hodnotu 300 mg.l-1. Koncentrácia nižších mastných kyselín (NMK) iba 

počas nábehu vzrástli na hodnotu 1200  mg.l-1 ale po ustálení systému klesla hodnota približne na hodnotu 450 

mg.l-1. Pri zvyšovaní síranov na 250 mg.l-1 (245. deň) koncentrácia NMK zvrástla na hodnotu 650 mg.l-1, 

rovnaký trend sme mohli sledovať aj pri ďalšom zvyšovaní síranov na 700 mg.l-1, koncentrácia NMK vzrástol na 

hodnotu 700 mg.l-1. Po ustálení systému koncentrácia NMK klesla pod 250 mg.l-1. Z obr. 3b je zrejmé že 

zvyšovaním koncentrácie síranov v reaktore má nepriaznivý vplyv na  parametre ako N-NH4, Nc, P-PO4. 

Koncentrácia N-NH4 vzrástla z hodnoty 22 mg.l-1 na hodnotu až 95 mg.l-1 ale po ustálení systému sa udržuje na 

hodnote 70 mg.l-1. Rovnaký trend môžeme sledovať pre Nc. Pre fosforečnanový fosfor sme iba sledovali mierny 

nárast v koncentrácii na výstupe. V 274. deň sme začali sledovať aj koncentráciu sulfidov v reaktore, ktoré boli 

namerané v nízkych koncentráciach (obr. 3b). Najvyššia nameraná hodnota bola 4,96 mg.l-1.  
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Obr. 3a) Koncentrácia CHSK na vstupe (CHSKin) a na výstupe (CHSKout) a NMK b) koncentrácia 

amoniakálneho a celkového dusíka,  fosforečnanového fosfora, sulfidov na výstupe a koncentrácia síranov na 

vstupe (SO4
2-in) a na výstupe (SO4

2-out) 

 

Počas prevádzky, sme posudzovali vplyv absorpcie sulfánu v recirkulovanom prúde bioplynu na anaeróbny 

proces prebiehajúci v UASB reaktore. Vychádzali sme zo stanovených hodnôt zloženia bioplynu, ktoré sú 

uvedené v tab. 1. Pri prvej analýze zloženia bioplynu, ktorá sa uskutočnila v 223. deň merania, ešte nebola 

zapojená recirkulácia a nebola do systému pridávaná síra. Avšak už pri tomto stanovení bioplyn obsahoval 780 

ppm sulfánu. Prítomnosť sulfánu v bioplyne bola pravdepodobne spôsobená síranmi, ktoré obsahovala voda 

použitá na výrobu syntetického substrátu. Následné zvyšovanie koncentrácie síranov, spôsobilo nárast množstva 

sulfánu v bioplyne na hodnotu 3940 ppm. Taktiež došlo ku miernemu zníženiu kvality bioplynu, obsah metánu 

sa znížil.  

Zavedenie absorpcie sulfánu z recirkulovaného bioplynu (240. deň), zabezpečilo pokles koncentrácie H2S o viac 

ako polovicu. Sulfán sa prostredníctvom vodnej absorpčnej kolóny naabsorboval do vody. Voda 

s naabsorbovaným sulfánom prechádzala cez mikroaeračnú regeneračnú kolónu, v ktorej dochádzalo ku premene 

sulfánu na elementárnu síru. Z dôvodu nízkeho pH v regeneračnej kolóne, sme do kadičky s vyčistenou vodou 

pridali 2 g NaHCO3. Keďže dochádzalo ku recirkulácii vody v systéme, onedlho došlo ku nárastu pH 

z pôvodnej hodnoty 6,06 na približne 7,2. Hodnotu pH sme zvýšili najmä z dôvodu zamedzenia tvorby oxidov 

síry a posilnenia procesu vyzrážania elementárnej síry.   

Po prerušení recirkulácie sa kvalita bioplynu opäť zhoršila. Množstvo metánu kleslo v 251. deň až pod 60%. 

Ešte v ten deň sme opäť zapojili recirkuláciu a v 258. deň sme opäť odmerali zloženie bioplynu. Po 8 dňoch 
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prevádzky absorpcie sulfánu v recirkulovanom prúde bioplynu, došlo ku redukcii sulfánu na 3175 ppm. Taktiež 

sa nám konečne podarilo znížiť aj množstvo H2 na hodnotu 370 ppm. Množstvo metánu vyrástol na 67,3% 

a v regeneračnej kolóne a v dosadzovacej nádrži sme mohli vidieť sedimentujúcu vyzrážanú síru.  

V 260. deň sme recirkuláciu odpojili a o 4 dni neskôr sme stanovili zloženie bioplynu. Keďže už nedochádzalo 

ku odstraňovaniu sulfánu, množstvo sulfánu vzrástlo na 13970 ppm. Koncentrácia metánu mierne bol 

ovplyvnený  ale množstvo vodíka v bioplyne vyrástla až na hodnotu 7006 ppm.  

V 302. deň sme odpojili recirkuláciu a nasledovný deň sme merali zloženie bioplynu, kde môžeme vidieť 

zhoršenie kvalitu bioplynu. Obsah metánu klesol na 66,8% a množstvo sulfánu vzrástlo na 14448 ppm. Po 

skončení analýzy bioplynu sme zaviedli do prevádzky znova absorpčnú kolónu a nechali sme recirkulovať 26 

dní a zároveň sme zvýšili prietok recirkulovanej bioplynu na 65 l.d-1. V 329. deň  sme znova merali zloženie 

bioplynu a došlo ku znížení množstva sulfánu v bioplyne na hodnotu 7974 ppm, čo je približne 50% účinnosť 

zachytávanie sulfánu a obsah metánu sa zvýšil na 78,7%. Po dlhšej doby prevádzky (48 dní) absorpčnej kolóny 

sme opäť merali zloženie bioplynu. Obsah metánu zvýšil až na 83% a zároveň klesla množstvo sulfánu na 4030 

ppm ako aj vodík na 715 ppm.   

 
Tab. 1 Zloženie bioplynu 

R
ec

ir
k

u
lá

ci
a

 

✗ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ 

223 

deň 
230 

deň 
244 

deň 
251 

deň 
258 

deň 
264 

deň 
303 

deň 

329 

deň 

376 

deň 

Zložka 

CH4 [%] 68,4 67,6 73,1 59,2 67,3 67,2 66,8 78,7 83 

CO2 [%] 32,1 30,2 23,1 24,6 22,4 31,4 26,6 16,2 10,6 

O2 [%] 0,7 0,7 0,8 2,7 1,7 0,5 1 0,5 0,5 

H2 [ppm] >1000 >1000 >1000 >1000 370 7006 2717 4477 715 

H2S [ppm] 780 3940 1860 >5000 3175 13970 14448 7974 4030 

 

Hoci meranie prebiehalo 393 dní, nepodarilo sa nám dostať do stavu sulfidovej inhibície anaeróbneho procesu. 

Dôvodom je nízke množstvo síranov, ktoré do procesu pridávame. Koncentrácia 700 mg.l-1 v tomto systéme 

stále nespôsobuje inhibíciu a tým pádom nemôžeme stanoviť vplyv, aký bude mať recirkulácia bioplynu na 

inhibíciu anaeróbneho procesu sulfidmi. Z obr. 2 môžeme vidieť postupný pokles produkcie bioplynu, vplyvom 

zvyšujúcej sa koncentrácie síranov. Predpokladáme, že pri ďalšom zvyšovaní koncentrácie síranov, bude 

dochádzať ku výraznejšej inhibícii procesu. Vzhľadom na výsledky v tab. 1, môžeme povedať, že odstraňovanie 

sulfánu absorpciou v recirkulovanom prúde bioplynu je efektívnou metódou redukcie sulfánu z bioplynu. 

V súčasnosti prebieha optimalizácia absorpčnej kolóny, aby sa nám podarilo zachytávať sulfán z bioplynu čo 

najvyššou účinnosťou.  

 

Záver 

 

Dávkovanie síranov spoločne so syntetickým substrátom do UASB rektora ovplyvňuje produkciu bioplynu. V 

prípade nízkych množstiev síranov spôsobuje mierne zvýšenie produkcie bioplynu, čím sa potvrdili výsledky 

testov bioplynového potenciálu. Pred prídavkom síranov sa produkcia pohybovala na hodnote 15 l.d -1. Počas 

dávkovania syntetického substrátu s koncentráciou síranov 125 mg.l-1, dochádzalo ku nárastu produkcie na 

približne 17 l.d-1. Ďalším zvyšovaním koncentrácie síranov však produkcia bioplynu opäť klesala. Počas 

dávkovania 700 mg.l-1 síranov, sa produkcia dostala na hodnotu 13 l.d-1. Rovnako má negatívny vplyv na 

odstraňovanie N-NH4, P-PO4 a ďalších dusíkatých zlúčenín. Pokles efektivity odstránenia týchto kvalitatívnych 

ukazovateľov bol najviac viditeľný v prípade dávkovania 250 mg.l-1 síranov. 

Recirkulácia bioplynu s absorpčným odstraňovaním sulfánu sa preukázala ako efektívna metóda redukcie 

sulfánu v bioplyne. Počas prevádzky recirkulácie sa nám podarilo znižovať koncentrácie sulfánu a taktiež 

zlepšovať kvalitu bioplynu. Najvyššie dosiahnuté hodnoty metánu boli 78,7% a 83%. Z hľadiska sulfánu, pri 

dlhodobej prevádzke recirkulácie sa dosahovali vysoké účinnosti odstraňovania sulfánu z bioplynu. Po odpojení 

recirkulácie došlo ku opätovnému nárastu koncentrácie  H2S v bioplyne na hodnoty 14448 ppm. 

Našim cieľom bolo zistiť aký vplyv bude mať recirkulácia bioplynu s odstraňovaním sulfánu na sulfidovú 

inhibíciu anaeróbneho procesu. Namerané výsledky však preukazujú účinné odstraňovanie sulfánu v recirkulácii 
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bioplynu a predpokladáme, že pri ďalšom zvyšovaní koncentrácie síranov, môžeme očakávať inhibíciu 

anaeróbneho procesu, keďže produkcia bioplynu v závislosti od narastajúcej koncentrácie síranov má klesajúci 

trend. 
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Úvod 

 

Informácie o zmenšujúcich sa zásobách ľahko dostupného fosforu (P) a nehospodárne nakladanie s týmto  

biogénnym prvkom sú predmetom intenzívnych vedeckých debát. Aktuálna situácia využívania P je z veľkej 

časti neefektívna, a to najmä v poľnohospodárstve, čo sa prejavuje problémami s eutrofizáciou vodných útvarov. 

Vzhľadom na to sa odstraňovanie P stalo neoddeliteľným článkom čistenia odpadových vôd v EÚ. Za účelom 

znižovania koncentrácie P sa na ČOV už od 90-tych rokov postupne zavádza jeho odstraňovanie chemickými 

i biologickými procesmi. Najnovšou aktivitou pri výskume a aplikácii procesov odstraňovania P na ČOV je jeho 

opätovné získavanie a využitie. Potreba recyklácie P súvisí s ekologickými, ekonomickými i geopolitickými 

aspektmi. Problémom je, že viac ako 90 % P sa do EÚ dováža (prevažne z afrických krajín, kde stabilita dovozu 

môže byť ohrozená). Rizikom je taktiež kolísanie ceny. Ako príklad možno uviesť rok 2008, kedy vyskočili ceny 

P hornín až o 700 % vzhľadom na colné opatrenia [1] a v roku 2011 znovu klesli. Analýza tokov P vo viacerých 

krajinách EÚ tiež ukázala, že 50 % z použitého P sa stráca (20 % v odpadových vodách, 10 % v potravinovom 

i biologickom odpade a 20 % eróziou, resp. vyplavovaním. To všetko spolu s plytvaním zdrojov 

a znečisťovaním vody prispelo k prijatiu opatrení zameraných na efektívnejšie nakladanie s touto surovinou [1].               

K metódam znovuzískavania P na ČOV okrem zvyčajnej aplikácie upravených čistiarenských kalov na polia 

patrí aj recyklácia P z odpadových vôd, resp. extrakcia P z popola čistiarenského kalu. Názory na tieto procesy 

sa štát od štátu líšia, predovšetkým ak ide o výber spôsobu recyklácie P získaného z čistiarenského kalu. 

Kým jedni sa stále prikláňajú k aplikácii týchto kalov na pôdu (priamo alebo po kompostácii), druhí túto 

možnosť obmedzujú a pripravujú sa na recykláciu P z vodnej a kalovej linky ČOV osobitnými procesmi. Touto 

recykláciou je možné získať na ČOV 10 až 70 % P [2]. K odporúčaným procesom recyklácie P z odpadovej 

vody patrí najmä terciárne zrážanie v biologicky vyčistených vodách a zrážanie v kalových vodách 

(ale k dispozícii sú aj špecifické procesy, akými je napr. zrážanie v ,,žltých vodách“ s vysokým obsahom P).                                                                       

Na Slovensku zatiaľ podstatná časť čistiarenských kalov pokračuje do kompostární a neskôr na pôdu, 

čo  je prioritný proces pre recykláciu P. Až druhotnou je materiálové a energetické zhodnocovanie kalov [3]. 

V rokoch 2007 až 2016 predstavovala produkcia kalov približne 53 – 59 000 ton za rok, pričom 60 – 86 % bolo 

uložených na pôde [4]. V posledných rokoch sa čoraz intenzívnejšie kladie pozornosť na riziká spojené 

s aplikáciou čistiarenských kalov na poľnohospodárske pôdy najmä z dôvodu prítomnosti mikropolutantov 

v kaloch. Je logické, že špecifickým problémom znovuzískavania P je kvalita zrazenín z pohľadu prítomnosti  

liečiv, drog, endokrinných disruptorov, mikroplastov a pod. Monitoringy v mnohých krajinách vrátane SR 

konštatujú, že tieto zlúčeniny sa vyskytujú v odpadových vodách a významne sa sorbujú na čistiarenské kaly. 

Prvé výsledky monitoringu liečiv a drog v kaloch na Slovensku uvádzajú, že 92 nameraných zlúčenín bolo 

v koncentráciách jednotky až stovky ng/g (1 zlúčenina viac ako μg/g). Celoslovenská produkcia daných zlúčenín 

bola vyčíslená na jednotky až desiatky kg/rok (maximálna hodnota 170 kg/rok) [5]. Ak sa napr. zakoncentrované 

mikropolutanty v kalovej vode budú koagulovať a akumulovať na príslušné zrazeniny P (najmä na struvit), tak 

nastáva kontradikcia, keď na jednej strane chceme redukovať aplikáciu kalov na pôdu za účelom zamedzenia 

opätovnej kontaminácie poľnohospodárskych plodín, na strane druhej v rámci požiadavky na opätovné 

získavanie P produkujeme hnojivo, ktoré môže tieto mikropolutanty obsahovať ešte väčšej miere. Aj na túto 

otázku sa snažili dať odpoveď naše experimenty. 

Medzi dostupné spôsoby odstraňovania P patrí chemické vyzrážanie so soľami železa (Fe3+), hliníka (Al3+), 

horčíka (Mg2+) a vápnika (Ca2+). Ide o pomerne jednoduchú, finančne akceptovateľnú a efektívnu metódu. 

Proces spočíva v nadávkovaní optimálnej dávky zrážacieho činidla do miesta s intenzívnym miešaním. 

Výsledkom koagulačného procesu je tvorba disperzie, ktorá následne procesom flokulácie prechádza do podoby 

separovateľných vločiek. Výsledná hodnota koncentrácie PO4-P na odtoku je podmienená najmä hodnotou pH, 

látkovým pomerom daného kovu a P, ako aj hodnotou vstupnej koncentrácie PO4-P [6, 7]. Optimálna hodnota 

parametra pH v procese zrážania závisí jednak na charaktere odpadovej vody (disociované a nedisociované 
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zlúčeniny vo vode, podstata organických látok vo vode atď.), ale aj na látkovom pomere P : Fe, resp. P : Al. 

V praxi sa odporúča molárny nadbytok zrážacích solí, ktorý pri zrážaní s Fe3+ a Al3+ by mal byť vyšší ako 1,5 

(Fe3+ a Al3+ s vodou hydrolyzujú za vzniku hydratovaných oxidov, ktoré sa tak stávajú nedostupné pre zrážanie 

P) [8]. Zároveň zrážanie PO4-P s Fe3+ a Al3+ je obmedzene účinné v kyslej a zásaditej oblasti, pretože tam 

začínajú prevládať disociované komplexy, ktoré sa neochotne menia na nerozpustenú formu [6]. Berúc do úvahy 

ďalšie využitie v poľnohospodárstve sa ako najvhodnejšie javí zrážanie do podoby struvitu (MgNH4PO4·6 H2O). 

Vo forme hnojiva predstavuje struvit pomaly rozpustnú zrazeninu, čo zabezpečuje pre rastliny kontinuálnejší 

prísun P. Struvit vzniká po prídavku Mg2+, ale len v alkalickom prostredí, pričom podmienky pre jeho vznik 

spĺňajú pri anaeróbnych procesoch práve kalové vody s vyššími koncentráciami NH4-N a PO4-P [8]. 

Príspevok predstavuje laboratórne testy odstraňovania P z biologicky vyčistených odpadových vôd, kalových 

vôd po anaeróbnej stabilizácii a surových mestských odpadových vôd. Experimenty boli realizované za účelom 

získania  informácií nielen o odstránení P, ale aj o sprievodných efektoch zrážania (účinnosť odstránenia CHSK, 

NH4-N a mikropolutantov/liečiv a drog). 

 

Experimentálna časť 

 

Testy boli zamerané na zrážanie P v 5 biologicky vyčistených vodách (BVV1 až BVV5), v jednej kalovej vode 

po anaeróbnej stabilizácii a odstredení (KV1) a v 2 surových odpadových vodách z prítoku do ČOV (PR1, PR2). 

Vody boli z reálnych mestských ČOV. Chemické zrážanie s možnosťou znovuzískavania P sa testovalo v BVV 

a PR s komerčnými soľami Fe3+ a zmesou solí Fe3+/Al3+. V KV sa zrážalo s Fe3+, Fe3+/Al3+ aj Mg2+.  

 

Charakterizácia ČOVA 

ČOVA s kapacitou nad 100 000 ekvivalentných obyvateľov (EO) v zostave: hrablice, lapač piesku, usadzovacia 

nádrž, aktivácia (anaeróbia + predradená denitrifikácia + nitrifikácia + regenerácia vratného kalu + zrážanie P 

s Fe3+/Al3+), mezofilná vyhrievaná anaeróbna stabilizácia kalu a následné odvodnenie v odstredivke. Vody 

z tejto ČOV boli KV1, BVV1 a PR1. 

 

Charakterizácia ČOVB 

ČOVB s kapacitou 75 000 EO v rovnakej zostave ako ČOVA, akurát P sa zrážal s Fe3+.Vody z tejto ČOV boli 

BVV2 a PR2. 

 

Charakterizácia ČOVC 

ČOVC s kapacitou 10 000 EO: hrablice, lapač piesku, aktivácia (predradená denitrifikácia + nitrifikácia; 

bez zrážania P), uskladnenie kalu (z aktivácie aeróbne stabilizovaný kal), odstredivka. Voda z tejto ČOV bola 

BVV3 a KV2. 

 

Charakterizácia ČOVD 

ČOVD s kapacitou 350 EO a s nadbytkom tzv. žltých vôd v zostave: hrablice, SBR aktivácia (s nižšou  

účinnosťou odstraňovania organického znečistenia; simultánna denitrifikácia + nitrifikácia; zrážanie P s Fe3+), 

uskladnenie aeróbne stabilizovaného kalu, kalolis. Voda z tejto ČOV bola BVV4 a BVV5. 

 

Popis zrážacích testov 

 

K odpadovej vode po analýze pH, CHSK, NH4-N, PO4-P sa pridalo zrážacie činidlo (40 % roztok Fe3+ 

a Fe3+/Al3+, resp. roztok MgSO4·7 H2O). Dávky kov/PO4-P boli v molárnych pomeroch  β =  2, 4, 6; u vybraných 

vzoriek aj 8. Pokračovalo 5 min rýchle miešanie. Následne sa upravilo pH na požadované hodnoty: pri Fe3+ 

a Fe3+/Al3+ 6,5 – 7,2 (u KV do 7,8); pri Mg2+ pH = 10 – 10,1. Potom sa roztok miešal pomaly po dobu 15 minút 

(flokulácia zrazenín). Nasledovala 30 minútová sedimentácia (bez filtrácie). Na úpravu pH sa použil 1 M roztok 

NaOH. Odsedimentovaná vzorka sa použila na analýzu jednotlivých ukazovateľov za pomoci štandardných 

metód [9]. Použitý bol sepktrofotometer UV/VIS značky Hach Lange DR 5000 a hodnoty pH sa stanovovali 

potenciometricky prostredníctvom pH metra Hanna Instruments HI2002-02 EDGE. 
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Obr. 1 Vzorky BVV po zrážaní s  Fe3+ a Fe3+/Al3+ a po sedimentácii  (β = 2 a 6) 

 

Výsledky a diskusia 

 

Vplyv procesu zrážania na kvalitu vôd 

 

Výsledky procesu zrážania P sú z dôvodu lepšej prehľadnosti zosumarizované v Tab. 1 až Tab. 3. 

 

Tab. 1 Výsledky zrážacích testov s  BVV1 až BVV5 v závislosti od molárneho pomeru β (hodnoty β v mol/mol; 

hodnoty NL v mg zrazenín na mg vyzrážaného P) 

 
BVV1 BVV2 

β PO4-P CHSK NH4-N pH NL/P β PO4-P CHSK NH4-N pH NL/P 

(-) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (-) (-) (-) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (-) (-) 

neupravená odpadová voda neupravená odpadová voda 

- 0,09 46 14 7,2 - - 0,15 19 1,2 6,9 - 

zrážanie s Fe3+ zrážanie s Fe3+ 

2 0,006 23 13 7,0 10 680 2 0,022 19 1,1 6,5 6 622 

4 0 20 13 6,4 23 977 4 0,001 14 1,2 6,7 12 191 

6 0 23 11 6,7 34 727 6 0,002 14 1,2 6,5 16 599 

zrážanie s Fe3+/Al3+ zrážanie s Fe3+/Al3+ 

2 0,002 25 14 6,8 5 127 2 0,006 13 0,7 6,5 2 999 

4 0 23 13 7,2 9 568 4 0,002 11 0,7 6,4 8 252 

6 0 21 11 6,9 14 750 6 0,003 22 0,7 6,5 8 921 

BVV3 BVV4 

β PO4-P CHSK NH4-N pH NL/P β PO4-P CHSK NH4-N pH NL/P 

(-) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (-) (-) (-) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (-) (-) 

neupravená odpadová voda  neupravená odpadová voda 

- 3,1 34 1,5 7,1 - - 3,9 293 69 7,2 - 

zrážanie s Fe3+  zrážanie s Fe3+ 

2 0,07 19 1,1 7,1 - 2 0,17 166 68 6,9 - 

4 0,05 21 1,3 7,1 - 4 0,13 161 67 6,8 - 

6 0,05 21 1,1 7,2 - 6 0,08 156 71 6,8 - 

zrážanie s Fe3+/Al3+  zrážanie s Fe3+/Al3+ 

2 0,05 22 0,9 7,0 - 2 0,20 163 71 6,7 - 

4 0,03 22 0,8 6,9 - 4 0,07 156 69 6,8 - 

6 0,04 19 0,8 7,1 - 6 0,06 166 70 6,9 - 

BVV5   

β PO4-P CHSK NH4-N pH NL/P       

(-) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (-) (-)       

neupravená odpadová voda   

- 0,51 52 32 6,6 -       

zrážanie s Fe3+   

2 0,14 31 27 7,1 -       

4 0,005 22 27 6,9 -       

6 0,001 29 27 6,8 -       

zrážanie s Fe3+/Al3+   

2 0,02 27 31 7,2 -       

4 0,011 28 31 7,0 -       

6 0,001 27 33 7,0 -       
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Pri BVV1 až BVV5 boli zrážacie testy uskutočnené iba s koagulantami obsahujúcimi Fe3+ a Fe3+/Al3+ vzhľadom 

na fakt, že pre zrážanie s Mg2+ do podoby struvitu je potrebné alkalické pH. Následne by pred vypustením 

odtoku z ČOV do recipientu bolo nutné spätne upraviť pH na neutrálnu hodnotu. V rámci porovnávania všetkých 

piatich biologicky vyčistených vôd možno konštatovať, že odtokové koncentrácie P-PO4 dosahujú pri dávkach β 

= 2 až 6 veľmi nízke hodnoty, čo možno s ohľadom na kvalitu vyčistenej vody a prípadnú recykláciu P 

považovať za pozitívne. O tom, že sprievodným javom zrážacích testov bola koagulácia zvyškovej CHSK svedčí 

pokles koncentrácií vo väčšine prípadov takmer na polovicu (napr. BVV1: zo 46 mg/l na 20 – 25 mg/l; BVV4: 

z 293 mg/l na 156 – 166 mg/l). Rozdiel medzi zrážaním s Fe3+ a zmesou Fe3+/Al3+ nebol pozorovaný. V prípade 

znečistenejších vôd môže v praxi tento pokles pomôcť dosiahnuť nižšie hodnoty odtokovej CHSK, ktoré by tak 

mohli pomôcť eliminovať pokuty, resp. znížiť prípadné poplatky. Pri účinne vyčistených vodách (napr. BVV3: 

z 34 mg/l na 19 – 22 mg/l) by mohol pokles CHSK eliminovať tak pokuty, ako aj poplatky. Ak porovnáme 

koncentrácie NH4-N pri testovaných vodách BVV1, BVV4 a BVV5, pokles je zanedbateľný prevádzkovo 

aj analyticky. Avšak v prípade BVV2 (z 1,2 mg/l na 1,1 mg/l pri Fe3+ a na 0,7 mg/l pri Fe3+/Al3+), resp. BVV3 

(z 1,5 mg/l na 1,1 mg/l pri Fe3+ a na 0,8 mg/l pri Fe3+/Al3+) môže byť úbytok koncentrácie zaujímavý, najmä ak 

sú na ČOV stanovené prísne limity na formy dusíka (rádovo v jednotkách mg/l). Zníženie koncentrácií NH4-N 

by mohlo prispieť k neplateniu poplatkov za N. Predpokladáme, že NH4-N sa sorbuje na vzniknuté zrazeniny 

(treba ešte overiť). Otázkou je aj to, aké množstvo zrazeniny vznikne zrážaním P v jednotlivých typoch vôd. 

Vedľa snahy získať čo najlepšiu kvalitu BVV je rovnako veľký záujem získať čo najviac P v zakoncentrovanej 

forme vhodnej na jeho budúcu recykláciu. Z testov s BVV1 a BVV2 vyplynulo, že v terciárnom stupni 

sa pri zrážaní P vyprodukujú až gramy zrazenín na 1 mg odstráneného P (5,1 až 34,7 g/mg). To je extrémne 

vysoké číslo a v prípade potreby recyklácie P odporúčame nevyužívať simultánne zrážanie, kde sa podstatná 

časť P stratí z pohľadu opätovného využívania (P sa stane súčasťou prebytočného kalu). 

 

Tab. 2 Výsledky zrážacích testov s  KV1 v závislosti od molárneho pomeru β (hodnoty β v mol/mol) 

 
KV1 

β PO4-P CHSK NH4-N pH 

(-) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (-) 

neupravená odpadová voda 

- 61 504 1142 7,8 

zrážanie s Fe3+ 

2 24 506 - 7,4* 

4 5 476 - 7,3* 

6 4 376 - 7,2* 

zrážanie s Fe3+/Al3+ 

2 30 461 - 7,8* 

4 27 437 - 7,7* 

6 11 409 - 7,4* 

zrážanie s Mg2+ 

2 17 429 977 10,0 

4 15 451 909 10,0 

6 10 476 850 10,1 

8 10 451 930 10,1 

* bez úpravy pH s 1 M NaOH; dostatočná tlmivá kapacita kalovej vody 

 

Najvyššiu dosiahnutú účinnosť odstraňovania P v experimentoch s kalovou vodou možno pozorovať pri zrážaní 

s Fe3+ pri molárnom pomere β = 4 a viac (PO4-P: z 61 mg/l na 4 – 5 mg/l). So zmesou Fe3+/Al3+ a Mg2+ 

koncentrácie klesli len na 10 – 29 mg/l. Na rozdiel od BVV nebola nutná úprava pH do neutrálnej oblasti. 

Tlmivá kapacita testovanej kalovej vody bola dostatočná na to, aby pH ani pri dávkach β = 6 nekleslo 

pod hodnotu 7. Zvýšenie pH s 1 M NaOH do alkalickej oblasti (pH na úrovni 10 – 10,1) bolo potrebné 

pri zrážaní P s Mg2+. Keďže KV sa vracia na prítok, kde sa mieša so surovou odpadovou vodou, nie je nutná 

spätná neutralizácia kyselinou. Zrážaním s Mg2+ dochádza prednostne k vzniku struvitu, avšak s prirodzene 

sa vyskytujúcim Ca2+ môžu vznikať aj hydroxyapatity. Keďže všetky prvky v struvite sú nutrienty, z hľadiska 

jeho budúcej recyklácie sa tento minerál javí ako ideálne hnojivo. Pri zrážaní s Fe3+, resp. Fe3+/Al3+ vznikajú 

málorozpustné zrazeniny FePO4, AlPO4, Fe(OH)3 a Al(OH)3, ktorých využitie ako hnojiva je obmedzené (ale nie 

nemožné). Perspektívnejšou možnosťou môže byť uskladňovanie vyzrážaného P a po zavedení potreby jeho 
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recyklácie ho z uskladnených zrazenín spätne získať. Podobne ako v prípade BVV aj pri zrážaní s KV 

dochádzalo aj k poklesu CHSK koaguláciou. Najvyšší zaznamenaný úbytok koncentrácie bol zaznamenaný 

pri zrážaní s Fe3+, kedy CHSK pri β = 6 klesla z hodnoty 504 mg/l až na 376 mg/l. Menej účinná koagulácia bola 

pri použití zmesi Fe3+/Al3+ (z 504 mg/l na 409 mg/l), resp. Mg2+ (z 504 mg/l na 429 mg/l). Keďže ide o KV, 

pokles CHSK nemá výrazný prevádzkový efekt (vo vodnej linke sa CHSK z KV nariedi a odstráni). Príliš účinná 

koagulácia by mohla byť viac na škodu v prípade, že zrazenina sa má využiť ako recyklované hnojivo. Z tohto 

aspektu je nižšia koagulácia pri vzniku struvitu výhodou. Ďalším zistením je fakt, že pri zrážaní s Mg2+ 

v dôsledku vysokého pH vznikal aj nedisociovaný amoniak NH3. Táto forma sa ochotne stripuje/odparuje, o čom 

svedčí aj pokles NH4-N pri zrážaní. Akonáhle sa odstráni napr. 51 mg/l PO4-P (z 61 mg/l na 10 mg/l), t.j. 

1,6 mmol/l, potom za predpokladu, že vzniká prevažne struvit, by sa malo odstrániť len 1,6 mmol/l NH4-N, t.j. 

22 mg/l NH4-N. Reálne koncentrácie NH4-N klesli počas procesu zrážania z hodnoty 1142 mg/l na cca 850 – 

950 mg/l, čo je o 13 až 20 mmol/l menej. Je zjavné, že pri zrážaní P sa zvykne uvádzať aj pokles NH4-N, avšak 

jeho odstránenie v struvite je vzhľadom na koncentrácie NH4-N v KV len minimálne. Napriek tomu, že počas 

laboratórnych testov sa kvalita a sedimentovateľnosť zrazenín nekvantifikovala, po použití koagulantu 

s obsahom Mg2+ bolo možné vizuálne pozorovať ich menšiu veľkosť i horšiu schopnosť sedimentovať.   

 

Tab. 3 Výsledky zrážacích testov s  PR1 a PR2 v závislosti od molárneho pomeru β (hodnoty β v mol/mol; 

hodnoty NL v mg zrazenín na mg vyzrážaného P) 

 
PR1  PR2 

β PO4-P CHSK NH4-N pH NL β PO4-P CHSK NH4-N pH NL 

(-) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (-) (-) (-) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (-) (-) 

neupravená odpadová voda  neupravená odpadová voda 

- 6,50 1246 91 6,8 - - 3,60 330 36 6,8 - 

zrážanie s Fe3+  zrážanie s Fe3+ 

2 0,10 209 83 6,9 300 2 0,03 65 34 6,9 285 

4 0,04 189 87 6,5 361 4 0,02 66 34 7,1 276 

6 0,02 194 89 6,6 451 6 0,01 60 37 6,8 687 

zrážanie s Fe3+/Al3+  zrážanie s Fe3+/Al3+ 

2 0,27 226 82 7,0 231 2 0,07 81 33 7,0 287 

4 0,07 220 84 6,5 352 4 0,02 82 36 6,5 359 

6 0,07 209 92 6,5 332 6 0,01 75 36 6,6 484 

 

Výsledkom zrážacích testov s PR je výrazný pokles koncentrácie PO4-P až pod 0,3 mg/l a pod 0,1 mg/l. Ešte 

výraznejší bol pokles CHSK. Účinnosti koagulácie CHSK boli až na úrovni cca 80 %. Pokles NH4-N je možné 

zanedbať. Tak vysoké odstránenie CHSK je výhodou aj nevýhodou. Z hľadiska biologického stupňa sa výrazne 

zmenšia nároky na jeho objem, vznikne menej prebytočného kalu a spotrebuje sa menej kyslíka. Ak ale treba 

odstraňovať N, organický substrát pre denitrifikáciu sa stane nedostatkovým (2 – 2,5 mg CHSK ku 1 mg NH4-N 

je veľmi nízky pomer). Z pohľadu recyklácie P rizikom je, že skoagulovaná CHSK zhorší kvalitu zrazenín P 

pre jeho prípadnú recykláciu. Určitým pozitívom je, že množstvo zrazeniny na 1 mg vyzrážaného P je výrazne 

nižšie ako u BVV (už len stovky mg na mg P; nie gramy). 

 

Vplyv procesu zrážania na prítomnosť mikropolutantov (MP) 

 

Špecifickým problémom odstraňovania a znovuzískavania P zrážaním je kvalita zrazenín z pohľadu prítomnosti 

MP. V nasledujúcom texte je pozornosť venovaná identifikácii a kvantifikácii vybraných druhov MP, akými boli 

liečivá, drogy a ich metabolity. In-line SPE-HPLC-MS/MS analýze boli podrobené 2 KV. Vzhľadom na počet 

zistených mikropolutantov (83 až 92) sú v Tab. 4 uvedené len hlavné sumárne výsledky. Koncentrácie MP 

po koagulácii boli v KV rádovo v jednotkách ng/l až po jednotky μg/l. Namerané MP možno klasifikovať 

do týchto skupín: drogy (D), psycholeptiká (PS), antidepresíva (ATD), antihypertenzíva (ATH), analgetiká 

(AN), antibiotiká (ATB), antihistaminiká (ATS) a ostatné zlúčeniny (Os). 

Zaujímavým zistením bolo, že počas zrážania dochádzalo ku kladnej aj zápornej účinnosti koagulácie. Kladnou 

koaguláciou rozumieme to, že jednotlivé MP sa na zrazeniny P nasorbujú/nakoagulujú. Zápornou rozumieme to, 

že MP sa naopak do vodnej fázy uvoľňujú a zvyšuje sa ich koncentrácia vo vode. Môže k tomu dochádzať kvôli 

tomu, že KV prirodzene obsahujú nerozpustené látky (koagulačné testy sa nerobili s prefiltrovanými vzorkami). 

MP sú nasorbované na nerozpustené látky (píšu o tom viaceré práce napr. [5]) a počas koagulácie sa uvoľnia 

do vody. Možné vysvetlenia sú nasledovné:  

- pri zrážaní s Fe3+ a Fe3+/Al3+ pH po nadávkovaní klesne a až následne sa neutralizuje 

- pri zrážaní s Mg2+ sa pH naopak zvyšuje do alkalickej oblasti 
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- poklesom aj nárastom pH sa mení disociácia MP; akonáhle sa zníži podiel nedisociovanej formy daného MP, 

zvýši sa jeho rozpustnosť 

- nadávkovaním zrážacích činidiel sa prudko zvyšuje iónová sila vody, čo takisto môže prispieť k zvýšeniu 

rozpustnosti daného MP. 

 

Tab. 4 Výskyt a koagulácia resp. rozpúšťanie MP v KV1, KV2 

 KV1 KV2 

 Fe3+ Fe3+/Al3+ Mg2+ Fe3+ Mg2+ 

Počet zistených zlúčenín 

MP 
83 85 82 92 86 

Rozsah koncentrácií 

zistených MP (ng/l) 
1 – 2200 0,9 – 1700 1,2 – 2300 0,5 – 5250 0,8 – 4300 

Kladná účinnosť 

koagulácie MP (%) 
24 28 18 96 29 

Záporná účinnosť 

koagulácie MP  (%) 
55 48 65 0 43 

Počet MP bez zmeny 
počas zrážania (%) 

21 24 17 4 28 

 

Z Tab. 4 je zrejmé, že výsledky neboli jednoznačné. Kým v KV1 48 až 65 % MP sa čiastočne rozpustilo 

a spôsobilo zápornú účinnosť koagulácie, u KV2 sa záporná účinnosť namerala len u Mg2+ (43 %).  

Pri použití Fe3+ konštatujeme, že v KV2 sa prítomné MP prevažne (96 %) koagulovali na zrazeniny P a že tieto 

MP zostanú akumulované v zrazeninách. Z pohľadu kvality vody po zrážaní je to pozitívny výsledok; z pohľadu 

kvality zrazenín P a ich prípadnej recyklácie na pôdu sa jedná o negatívny výsledok.   

Pri použití Fe3+/Al3+ v KV1 konštatujeme, že k významnejšej koagulácii MP na zrazeniny P (lepšia kvalita vody, 

horšia kvalita zrazenín) nedošlo (len 28 % zlúčenín sa koagulovalo). 

Pri použití Mg2+ konštatujeme, že k významnejšej koagulácii MP na zrazeniny P nedochádzalo (len 18 a 29 % 

sa koagulovalo, 43 a 65 % sa rozpúšťalo). To svedčí o opaku ako v prípade Fe3+; lepšia kvalita zrazenín 

v porovnaní s vodou. 

To, že v jednej kalovej vode (KV2) dochádzalo ku koagulácii MP na zrazeniny Fe3+ a v druhej vode KV1 k tomu 

nedochádzalo zostáva momentálne nevysvetlené. V tomto výskume ešte pokračujeme, ale je reálne, že chovanie 

MP počas zrážania P nebude vykazovať jednotné trendy a na jednej ČOV budú iné výsledky ako na druhej ČOV 

(súvisí to najmä s tým, že zloženie odpadových vôd je ČOV od ČOV odlišné). Na niektorej ČOV tak dôjde 

pri zrážaní P k zlepšeniu kvality vody a zhoršeniu kvality zrazenín, inde naopak. Toto konštatovanie ale platí len 

pre MP; z doterajších experimentov pre CHSK, PO4-P a NH4-N vyplýva, že koncentrácie po zrážaní klesajú (P 

sa intenzívne zráža, CHSK sa intenzívne koaguluje a NH4-N sa obmedzene koaguluje). 

Ak porovnáme chovanie jednotlivých podskupín MP počas zrážania, takisto konštatujeme rozdiely v účinnosti 

koagulácie resp. rozpúšťania a takisto bude ešte prebiehať výskum procesov. Medzi doteraz namerané všeobecné 

konštatovania patrí, že podskupiny drogy, psycholeptiká, antidepresíva a antibiotiká vykazovali najčastejšie 

koaguláciu na zrazeniny Fe3+ a Fe3+/Al3+ s účinnosťou prevažne 15 – 50 %, u niektorých MP až vyše 90 %. 

V prípade zrážania s Mg2+ platilo podobné okrem antidepresív, ktoré sa u jednej KV koagulovali a u druhej 

vôbec. 

 

Záver 

 

V experimentoch zrážania P v biologicky vyčistenej vode BVV, kalovej vode KV a surovej odpadovej vode PR 

s troma zrážacími činidlami (Fe3+, Fe3+/Al3+ a Mg2+) sa potvrdilo, že P sa dá vyzrážať až pod 0,1 mg/l PO4-P 

v BVV; na 4 mg/l v KV a pod 0,2 mg/l v PR. K sprievodným efektom patrí aj významná redukcia CHSK 

a čiastočná redukcia NH4-N koaguláciou. Tieto výsledky ale z hľadiska recyklácie P nemusia byť výhodou, 

ak uvažujeme so zrazeninami na hnojenie (nasorbovaná CHSK môže zhoršovať kvalitu zrazenín). Pri zrážaní 

s Fe3+, Fe3+/Al3+ je potrebné zvážiť aj to, či P nebude potrebné zmeniť na zlúčeniny s vyššou hnojivou hodnotou 

(čo by mal byť jeden z námetov do ďalšieho výskumu). Koagulácia mikropolutantov MP (prevažne liečivá 

a drogy) na zrazeniny P nevykazovala jednoznačné výsledky. Raz dochádzalo ku koagulácii na zrazeniny, 

v iných prípadoch k rozpúšťaniu do vodnej fázy (čo takisto ovplyvňuje kvalitu zrazenín v prípade ich použitia 

na hnojenie).  
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Úvod 

 

Čistírenské kaly jsou bohatým zdrojem základních anorganických živin i organické hmoty a z tohoto pohledu 

jsou dobře využitelné v rostlinné výrobě. Při procesu čištění odpadních vod však do kalu přechází řada látek typu 

endokrinních disruptorů, reziduí léčiv, PCB, PAU či těžkých kovů (Hanč, 2003; Racz and Goel, 2010; 

Butkovskyi et al., 2016; Ezechias and Cajthaml, 2018). To je způsobeno zejména sorpcí na pevné částice 

primárního či sekundárního kalu při mechanickém i biologickém čištění. V současné době dochází v této 

souvislosti k významnému zpřísnění podmínek aplikace čistírenského kalu na zemědělskou půdu, přičemž 

pozornost je věnována chemickým ukazatelům znečištění i počtům patogenních organismů (vyhláška č. 

437/2016 Sb.). Existuje tedy reálné riziko, že nebude možno využít potenciál vysokého obsahu hlavních živin 

v kalu, se kterým bude nutno nakládat v podstatě jako s odpadem. Technologie, které jsou schopny z kalu 

vybrané látky (zejména sloučeniny fosforu) získat, jsou většinou založeny na destruktivních postupech tepelného 

zpracování kalu (Kos, 2016). Většina cenných látek je v těchto případech degradována a není je tedy možno 

využít v zemědělské praxi.  

 

Z výše uvedených důvodů se jeví jako nezbytné hledat metody, které povedou k eliminaci pestré škály 

mikropolutantů obsažených v čistírenském kalu i k hygienizaci kalu a zároveň k zachování obsahu cenných látek 

v tomto kalu obsažených. Cílem výzkumu realizovaného v současné době na pracovištích ČZU a partnerských 

organizací je posoudit za tímto účelem možnost využití vermikompostování jako metody zpracování kalu. 

Vermikompostování představuje specifickou variantu kompostovacího procesu, při které má zásadní význam 

aktivita žížal (Domínguez and Edwards, 2011). Tato metoda je vhodná pro zpracování pestré škály materiálů 

s vysokým obsahem organické hmoty. V zásadě je tedy možno očekávat, že bude aplikovatelná i pro zpracování 

čistírenského kalu. Navíc, mnohé studie naznačují, že žížaly mají schopnost degradovat, resp. akumulovat, celou 

řadu výše zmíněných mikropolutantů (Rorata et al., 2017, He et al., 2016, Sidhu et al., 2019). Na druhou stranu 

však není možno vyloučit inhibiční působení různých látek obsažených v kalu na aktivitu žížal, případně i 

toxický efekt těchto látek vůči žížalám. Kromě obecně známých rizikových látek, mezi které spadají i výše 

zmíněné mikropolutanty, může na žížaly negativním způsobem působit i amoniakální dusík (N-amon), který 

představuje jednu z nejvýznamnějších živin obsažených v kalu (Hanč et al., 2011, Hill et al., 2013).  

 

Směs primárního a sekundárního kalu je v rámci větších městských čistíren odpadních vod (ČOV) zpravidla 

zpracovávána procesem anaerobní stabilizace kalu v metanizační nádrži, přičemž je produkován energeticky 

využitelný bioplyn (Dohányos et al., 1998). Nicméně, v objektech menších obecních ČOV, své uplatnění pro 

zpracování kalu nachází i proces aerobní stabilizace, při kterém není na rozdíl od anaerobní stabilizace kalu 

možno převést energii obsaženou v kalu do využitelného produktu. Tato technologie může být aplikována ve 

velice jednoduchých technických variantách, což je z hlediska investičních i provozních nákladů pozitivní právě 

při čištění odpadních vod v menších objektech. V řadě případů je kal produkovaný v rámci malých ČOV 

převážen ke zpracování do objektů větších ČOV. Stabilizovaný kal je tedy nutno odvodnit na sušinu mezi cca 20 

a 30 %. Vlastnosti anaerobně a aerobně stabilizovaného kalu se mohou do určité míry lišit, což může ovlivnit i 

průběh vermikompostování kalu. 

 

Amoniakální dusík (N-amon) je při anaerobní i aerobní stabilizaci kalu primárním produktem mineralizace 

dusíku obsaženého v organické hmotě. Vzhledem k redukčním podmínkám charakteristickým pro metanizační 

nádrže je také dominující formou anorganického dusíku v anaerobně stabilizovaném kalu. Při aerobní stabilizaci 

kalu však v závislosti na podmínkách může docházet při tomto procesu k nitrifikaci N-amon na dusičnanový 
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dusík (Pitter, 2009), který již zdaleka nemá tak vysoký potenciál působit inhibičně na aktivitu žížal při 

vermikompostování. 

 

Toxicita N-amon vůči živým organismům je kromě jeho celkové koncentrace také silně závislá na aktuální 

hodnotě pH a na teplotě (Hill et a., 2013; Anthonisen et al., 1976; Ip et al., 2001). Důvodem této skutečnosti je 

vliv pH a teploty na zastoupení disociovaného NH4
+ a nedisociovaného volného NH3 v rámci celkové 

koncentrace N-amon, která zahrnuje obě formy. Toxicky zpravidla působí nedisociovaná forma (N-NH3). Její 

zastoupení při dané celkové koncentraci N-amon roste s rostoucí hodnotou pH a s rostoucí teplotou. Koncentraci 

NH3 (c(NH3)) je při znalosti celkové koncentrace N-amon (c(N-amon)), hodnoty pH a teploty ve °C (T) možno 

přibližně vypočítat dle následující rovnice (1) (Anthonisen et al., 1976):  

 

c(NH3) =
17

14
·

c(N−amon)· 10pH  

exp  (
6334

273+T
) + 10pH 

  (1) 

 

Cílem tohoto příspěvku je presentovat dosavadní výsledky výzkumu zaměřeného na studium schopnosti žížal 

přežít v prostředí odvodněného čistírenského kalu, přičemž hlavní důraz je kladen právě na vliv N-amon na 

aktivitu žížal. Experiment hodnocený v rámci tohoto příspěvku byl realizován se vzorky kalu, které byly 

podrobeny různým postupům stabilizace (aerobní, anaerobní). Tyto vzorky byly charakteristické dramatickými 

rozdíly v koncentraci N-amon. Byla též testována možnost snížit toxicitu amoniakálního dusíku úpravou pH kalu 

před zahájením experimentů a možnost zpracovávat v rámci vermikompostování čistírenský kal v různých 

poměrech ve směsi s dalšími substráty. Hlavní důraz byl kladen na potenciální vliv amoniakálního dusíku, resp. 

nedisociovaného amoniaku, na počet živých žížal při procesu vermikompostování testovaného kalu.  

 

METODIKA  

V rámci níže popsaného experimentu byly použity čistírenské kaly produkované v objektech čistíren odpadních 

vod s různým způsobem stabilizace kalu – anaerobně stabilizovaný kal (kal 1) a aerobně stabilizovaný kal (kal 

2). Vzorky kalu z obou zdrojů byly zpracovávány v různém poměru ve směsi se slaměnými peletami. Základní 

charakteristiky použitého kalu jsou presentovány v tabulce 1, vlastní schéma experimentu pak v tabulce č. 2. 

Experimenty probíhaly v laboratorních plastových kelímcích o objemu 100 ml s děrovaným víčkem, do kterých 

bylo vždy naváženo 50 gramů použitých směsí kalu a slaměných pelet. K surovinám bylo dále dodáno 10 kusů 

žížal rodu Eisenia. Každá varianta byla založena ve třech opakováních. Z důvodu snahy o zabránění vysychání 

substrátu byl každý kelímek umístěn do křemičitého písku a zakryt netkanou textilií, přes kterou byl položen 

závlahový systém. U variant, ve kterých bylo upravováno pH, došlo k přídavku 0,3 M kyseliny sírové 

v množství, u kterého se předpokládalo dosažení požadované hodnoty pH. Toto množství bylo odhadnuto 

jednoduchým testem, v rámci kterého bylo 10 g dané směsi převedeno ve vhodné nádobce do 50 ml vody. 

Následně bylo využitím digitální byrety do nádobky přidáno množství 0,3 M H2SO4 potřebné k dosažení 

požadované hodnoty pH. Finální vzorky směsí o hmotnosti 50 g (viz výše) byly na základě spotřeby kyseliny 

z testu provedeného s 10 g vzorku okyseleny pětinásobným množstvím H2SO4. Použité směsi kalu se slaměnými 

peletami byly zpracovány při třech různých požadovaných hodnotách pH (8,0; 7,0 a 6,0). Reálná hodnota pH se 

pochopitelně do určité míry lišila od hodnoty požadované (viz tabulka 2). Vzhledem k hodnotě pH vzorků kalu 

(8,3 pro kal 1 a 7,6 pro kal 2), byly testy s kalem 1 při hodnotě pH 8 a testy s kalem 2 při hodnotě pH 7 

provedeny bez úpravy pH. Testy s kalem 2 při hodnotě pH 8 nebyly realizovány. Všechny experimenty 

probíhaly při teplotě 20 ± 2 °C. Stanovení amoniakálního dusíku probíhalo s využitím spektrofotometru HACH 

DR3900 ve shodě s postupy uvedenými v práci Horáková et al. (2003). Hodnota pH byla měřena s využitím pH 

metru Sentron SI400 s vpichovou sondou LanceFet. Koncentrace NH3 byla vypočtena podle vztahu 1. Vzorky 

byly odebírány na počátku vermikompostování a na konci vermikompostování po 2 měsících. Počet žížal byl 

stanoven na konci experimentu, přičemž byl rozdělen do následujících kategorií: 0 ks – úhyn žížal, 1 až 8 ks – 

úbytek žížal, 9 až 11 kusů – stagnace, 12 a více kusů – nárůst počtu jedinců.   

 

Tabulka č. 1 Základní charakteristiky čistírenských kalů použitých při experimentu 

  
sušina ztráta 

 žíháním 

pH TOC AOX Σ7 PCB Σ12 PAU N-NH₄⁺ N-NO₃⁻ vodivost 

  hmot. 

% 

% suš. - mg/kg 

suš. 

mg/kg 

suš. 

mg/kg 

suš. 

mg/kg 

suš. 

mg/kg 

suš. 

mg/kg 

suš. 

mS/m 

Kal 1 25,1 58,0 8,30 267 860 200 <0,05 3,1 6 741 100,4 82,6 

Kal 2 15,6 71,1 7,62 382 790 214 <0,1 3,4 2,40 6,7 39,5 
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Tabulka č. 2 Schéma vermikompostovacího experimentu 

V
ar

ia
n

ta
 Typ 

kalu 

Složení pH 

V
ar

ia
n

ta
 Typ 

kalu 

Složení pH 

 
% 

kalu 

% 

pelet 

požadované skutečné 
 

% 

kalu 

% 

pelet 

požadované skutečné 

1 Kal 1 0 100 6,0 7,7 16 Kal 2 0 100 6,0 7,5 

2 Kal 1 25 75 6,0 6,5 17 Kal 2 25 75 6,0 7,2 

3 Kal 1 50 50 6,0 6,9 18 Kal 2 50 50 6,0 7,0 

4 Kal 1 75 25 6,0 7,2 19 Kal 2 75 25 6,0 7,0 

5 Kal 1 0 100 6,0 6,9 20 Kal 2 0 100 6,0 6,9 

6 Kal 1 0 100 7,0 7,1 21 Kal 2 0 100 7,0 7,9 

7 Kal 1 25 75 7,0 7,0 22 Kal 2 25 75 7,0 7,6 

8 Kal 1 50 50 7,0 7,2 23 Kal 2 50 50 7,0 7,1 

9 Kal 1 75 25 7,0 7,1 24 Kal 2 75 25 7,0 7,3 

10 Kal 1 0 100 7,0 7,3 25 Kal 2 0 100 7,0 7,2 

11 Kal 1 0 100 8,0 7,8      
 

12 Kal 1 25 75 8,0 7,2      
 

13 Kal 1 50 50 8,0 7,2      
 

14 Kal 1 75 25 8,0 7,2       

15 Kal 1 0 100 8,0 7,9       

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

Z vývoje počtu žížal ve vzorcích během vermikompostovacího procesu je zřejmé, že u variant, ve kterých byl 

použit pouze kal 1 (100% zastoupení kalu bez přídavku pelet), došlo k úhynu všech žížal (viz tabulka 3). 

K úhynu všech žížal dále došlo při přidání více než 50% a 75% čistírenského kalu 1, při počáteční hodnotě pH 

7,2. Podmínky pro život žížal tak byly v těchto variantách zcela nevyhovující, což je dobře patrné i z koncentrací 

amoniakálního dusíku, respektive volného amoniaku. Z naměřených hodnot je zřejmé, že koncentrace 

amoniakálního dusíku přesáhly v těchto vzorcích 1320 mg/kg suché hmoty, respektive koncentrace volného 

amoniaku přesáhly hodnotu 9,80 mg/kg suché hmoty. Při úpravě pH na 7,0 byl zaznamenán úbytek žížal při 

koncentraci volného amoniaku cca 17 mg/kg a při variantě s pH 6,0 došlo k úhynu všech žížal při koncentraci 

volného amoniaku 22 mg/kg. Zdá se tedy, že inhibiční vliv na žížaly nevykazuje primárně zvýšená koncentrace 

N-amon, ale zvýšená koncentrace NH3. Při posuzování možnosti aplikovat vermikompostování jakožto postup 

zpracování daného organického materiálu, je tedy nutno sledovat nejen celkovou koncentraci N-amon, ale také 

aktuální hodnotu pH a teplotu ve vermikompostovací zakládce. K podobnému závěru vedou i výsledky starších 

prací (Míchal a kol., 2019), které naznačují, že limitní koncentrace volného amoniaku vůči žížalám se nachází 

v rozmezí 19 – 33 mg/kg. Z  presentovaných výsledků je možné určit přibližnou hranici 100% úhynu žížal na 

cca 10 mg/kg volného amoniaku. NH3 vykazuje zvláště silný inhibiční efekt nejen vůči žížalám, ale i vůči řadě 

dalších organismů (Hill et a., 2013; Anthonisen et al., 1976; Ip et al., 2001). Při porovnání výsledků vývoje 

počtu žížal u kalu 1 je patné, že i při úpravě pH, která měla za cíl snížit toxicitu amoniakálního dusíku vůči 

žížalám (úprava pH na 7,0, respektive na 6,0), došlo k úbytku počtu žížal u variant se 75% zastoupením 

čistírenského kalu označeného jako kal 1 (Varianta 4, 9) při pH 7,0, respektive ke stagnaci počtu žížal ve vzorku 

s upraveným pH na 7,0 (Varianta 8) při zastoupení 50 % čistírenského kalu 1 a k nárůstu počtu žížal ve vzorku 

s upraveným pH na 6,0 (Varianta 3) při 50% zastoupení čistírenského kalu.  

 

Při porovnání kalu 1 a kalu 2 je patrné, že u kalu 2 nedošlo k úhynu či úbytku počtu žížal ve sledovaných 

variantách. To je patrně způsobeno tím, že koncentrace volného amoniaku u těchto variant (Varianty 16 až 25) 

nepřekročila 1,4 mg/kg při koncentraci N-amon nepřevyšující 95 mg/kg. Řádově vyšší koncentrace N-amon (ale 

i NH3) v kalu 1 oproti kalu 2 na počátku vermikompostovacího procesu byla patrně způsobena tím, že N-amon 

byl v kalu nahromaděn  při jeho efektivní anaerobní stabilizaci v důsledku mineralizace organického dusíku 

obsaženého v surovém kalu (Dohányos et al., 1998). U kalu 2 zpracovaného aerobní stabilizací mohlo 

v aerobních podmínkách tohoto procesu docházet k průběžné transformaci N-amon na N-NO3
- v důsledku 

nitrifikace. Není také vyloučeno, že mineralizace organické hmoty nebyla u tohoto kalu dostatečně efektivní a 



29. konferencia KALY A ODPADY 2020      

Senec, 19.-20. marec 2020 

 

- 177 - 

 

velký podíl N zůstával v podobě Norg. Tomu nasvědčuje i velice vysoká koncentrace N-amon na konci 

vermikompostovacího procesu ve variantách 20 a 25 (až 1470 mg/kg). V těchto případech mineralizace N patrně 

proběhla až v důsledku vermikompostovacího procesu. V každém případě je zajímavé, že ani v těchto případech 

nenastal úhyn žížal. I zde se jeví jako klíčová skutečnost, že díky relativně nízké hodnotě pH dosahující 6,2 pro 

variantu 20 a 6,1 pro variantu 25 byla v systému poměrně nízká koncentrace NH3 dosahující 1,00, resp. 0,80 

mg/kg. To tedy opět potvrzuje zásadní roli NH3 jakožto inhibitoru vůči žížalám. Nárůst koncentrace N-amon 

v uvedených variantách naznačuje určité riziko, že v případě vermikompostování nedostatečně stabilizovaného 

čistírenského kalu může toxický efekt NH3 nastat v důsledku tvorby N-amon mineralizací až v průběhu 

vermikompostovacího procesu bez ohledu na potenciálně nízké koncentrace N-amon v okamžiku zahájení 

vermikompostování. Z těchto důvodů se jeví jako nezbytné sledovat v průběhu procesu nejen koncentraci N-

amon, ale i pH a teplotu a v případně zvýšeného rizika nárůstu koncentrace NH3 nad inhibiční hodnoty učinit 

nápravná opatření vedoucí k jeho eliminaci. Vliv na počet žížal byl dále způsoben i úpravou pH, kdy u všech 

sledovaných variant (Varianty 16 až 20) došlo k nárůstu počtu žížal.  

 

Tabulka č. 3 Vývoj počtu žížal a koncentrace amoniakálního dusíku a volného amoniaku na počátku a na konci 

experimentu (v mg/kg suché hmoty) 

Varianta Počet žížal na 

konci 

experimentu 

pH po 

úpravě 

N-NH₄⁺         

(mg/kg) 

volný 

amoniak 

(mg/kg) 

pH na konci N-NH₄⁺ 

(mg/kg) 

volný 

amoniak 

(mg/kg) 

 
 

počátek experimentu konec experimentu 

1 nárůst 7,7 8,50 0,20 6,4 133 0,20 
2 stagnace 6,5 480 0,70 6,4 182 0,20 
3 nárůst 6,9 1440 6,20 7,1 203 1,10 

4 úbytek 7,2 4330 31,9 6,7 165 0,40 

5 úhyn 6,9 5710 22,3 6,5 165 0,30 
6 nárůst 7,1 23,6 0,20 6,8 153 0,50 

7 nárůst 7,0 770 3,90 7,3 227 2,00 
8 stagnace 7,2 1900 14,8 7,4 278 3,40 

9 úbytek 7,1 2610 17,5 7,1 236 1,30 

10 úhyn 7,3 6360 56,6 7,1 718 4,80 
11 úbytek 7,8 130 4,10 6,6 114 0,30 

12 nárůst 7,2 660 4,80 7,1 81,9 0,50 
13 úhyn 7,2 1320 9,80 6,8 121 0,40 

14 úhyn 7,2 1780 14,9 7,2 112 0,80 
15 úhyn 7,9 6320 231 7,1 104 0,60 

16 nárůst 7,5 18,1 0,30 7,1 10,9 0,10 

17 nárůst 7,2 95,0 0,70 6,8 13,4 0,04 
18 nárůst 7,0 72,7 0,40 6,9 24,8 0,10 

19 nárůst 7,0 23,7 0,10 6,3 96,2 0,10 
20 nárůst 6,9 43,1 0,20 6,2 1390 1,00 

21 stagnace 7,9 10,5 0,40 7,5 15,4 0,20 

22 nárůst 7,6 70,9 1,40 7,2 20,3 0,20 
23 stagnace 7,1 47,7 0,30 6,0 45,5 0,02 

24 nárůst 7,3 46,2 0,50 6,9 71,1 0,30 
25 nárůst 7,2 57,9 0,40 6,1 1470 0,80 

 

ZÁVĚRY 

Bylo potvrzeno, že žížaly mohou přežít a být aktivní i v prostředí obsahujícím čistírenský kal. Nicméně, průběh 

procesu může být dramatickým způsobem ohrožen v důsledku negativního působení N-amon. Jako rozhodující 

se jeví toxický vliv nedisociovaného amoniaku na žížaly bez ohledu na koncentraci celkového N-amon. NH3 

může inhibovat, resp. usmrtit, žížaly již při koncentraci cca 15 mg/kg . Tyto hodnoty je však třeba ověřit 

v navazujících „poloprovozních“ experimentech. V každém případě, dosud běžně akceptovaný přístup založený 

na posuzování rizikovosti různých materiálů podle koncentrace celkového N-amon se jeví jako ne příliš 

objektivní. Okyselení substrátu pro vermikompostování za účelem snížení inhibičního vlivu NH3 na žížaly bylo 

v rámci popsaných experimentů realizováno chemicky přídavkem minerální kyseliny. Takový postup je v praxi 

těžko představitelný a v podstatě iracionální. Výsledky experimentů však potvrzují, že může mít smysl za 

účelem umožnění přežití žížal v prostředí obsahujícím čistírenský kal tento materiál míchat před zahájením 
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vermikompostovacího procesu s jinými materiálu kyselého charakteru, např. kuchyňský bioodpad, matolina či 

jablečné výlisky. 
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Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu podporovaného MZe ČR v rámci NAZV, registrační číslo 
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Abstrakt 

 

Úprava bioplynu z anaerobní fermentace na biomethan je klíčová pro produkci čisté energie. Hydrogenotrofní 

methanogeneze je slibnou technologií, která je schopna úpravy bioplynu, kdy biologickou konverzí oxidu 

uhličitého (hlavní znečišťující složky) v bioplynu a externě přidávaného vodíku dochází k obohacení bioplynu až 

na úroveň biomethanu. Tato práce popisuje výsledky z provozu laboratorního biomethanizačního „in-situ“ 

reaktoru, provozovaného v mezofilním režimu, za současné fermentace reálného organického odpadu. 

Dosavadní výsledky dokládají, že došlo pomocí biologické konverze ke zvýšení podílu methanu v bioplynu až 

na 75 % a snížení obsahu oxidu uhličitého na 15 % oproti referenčním hodnotám 66 % methanu a 33 % oxidu 

uhličitého v bioplynu. Účinnost procesu vzhledem k parametrům provozovaného bioreaktoru byla limitována 

schopností distribučního zařízení dodat potřebné množství vodíku. 

 

Klíčová slova 

 

Anaerobní fermentace, hydrogenotrofní methanogeny, methan, methanizace, oxid uhličitý, vodík  

 

Úvod 

 

V dnešní době se svět soustředí na využívání alternativních zdrojů energie, jako jsou solární či větrné elektrárny, 

ale tyto technologie vyrábí elektrickou energii nárazově a produkují ji nezávisle na konkrétní spotřebě v 

rozvodné síti. V těchto případech je možné přebytečnou energii využít k výrobě vodíku pomocí elektrolýzy vody 

a konzervovat ji ve formě plynu (tzv. power-to-gas system). Následné skladování a energetické využití vodíku je 

sice ekologické, ale ekonomicky náročné (Gahleitner, 2013).  

Řešením je využití energie konzervované ve formě vodíku činností hydrogenotrofních methanogenů. které 

využívají vodík jako zdroj elektronů k redukci oxidu uhličitého obsaženého v bioplynu za vzniku methanu 

(Borja, 2011). Následně by bylo možné vtláčet takto získaný biomethan do transportní sítě pro zemní plyn nebo 

by mohl sloužit jako palivo pro vozidla (Urban, 2013; Deublein, 2010). Hydrogenotrofní methanogeny jsou již 

dlouhou dobu známé a vyskytují se v omezeném množství v každé kultuře mikroorganismů nacházející se v 

anaerobním fermentoru. Mnoho hydrogenotrofních methanogenů je autotrofních, vyžadují pouze CO2, H2 a 

nutrienty. Jejich aktivita a počet se dají zvýšit přiváděním H2 do bioreaktoru a vytvořením příznivých podmínek 

(Reeve, 1997). 

Úprava bioplynu biologickou konverzí oxidu uhličitého na methan může být prováděna in-situ v již existujícím 

anaerobním fermentoru zpracovávající organický substrát nebo ex-situ v separátním reaktoru s podmínkami pro 

hydrogenotrofní methanogeny (Lee, 2012; Luo, 2012; Luo, 2013). Výhodou metody in-situ je využití již 

stávající infrastruktury na čistírně odpadních vod bez nutnosti velkých zásahu při implementaci, a tedy rychlé 

zavedení do provozu. Je však nutné mít v patrnosti limitace této metody, kdy zaváděním H2 přímo do reaktoru 

dochází k ovlivňování podmínek v reaktoru a změně mikrobiálního složení kultury. Zvýšené množství vodíku v 

anaerobním fermentoru může vést k destabilizaci rovnováhy, kterou mezi sebou mají syntrofní a methanogenní 

organismy. Syntrofní acetogeny produkují vodík pro methanogeny, ale z termodynamického hlediska je tato 

reakce pro syntrofní acetogeny vhodná pouze při nízkém parciálním tlaku vodíku. Vnášením vodíku do systému 

dochází k navýšení parciálního tlaku a může dojít k inhibici těchto organismů nebo v nejhorším případě k selhání 

anaerobního procesu. Navíc vnos vodíku do systému může vést k tvorbě acetátu homoacetogenními organismy a 

k akumulaci mastných kyselin (Mulat et al. 2017). Zvýšená činnost hydrogenotrofních methanogenů přídavkem 

vodíku má také za následek vyšší spotřebu rozpuštěného CO2 a s tím spojené zvýšení pH až nad hodnotu 8,5. 
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Tento efekt se dá, ale do určité míry kompenzovat přídavkem kyselých substrátů. (Zabranska and Pokorna 

2018). 

Oproti tomu metoda ex-situ není limitována metabolickými omezeními ostatních organismů, jako v případě in-

situ. K methanogenezi dochází v odděleném reaktoru, a tak je proces navíc snadno kontrolovatelný. V tomto 

případě má zásadní vliv teplota, která do velké míry určuje rychlost proces. V termofilním prostředí je rychlost 

biologické konverze až o 60 % rychlejší než v mezofilních podmínkách. Nicméně jako hlavní limitující faktor 

zůstává nízká rozpustnost oxidu uhličitého a vodíku, která se se zvyšující teplotou snižuje, a tak má negativní 

vliv na výkon reaktoru. Nicméně lze dosáhnou kvality bioplynu s 95% obsahem methanu i více (Angelidaki et 

al. 2018). 

 

Materiály a metody 

 

Laboratorní model „in-situ“ byl sestaven jako mezofilní kontinuálně míchaný reaktor (Obr. 1) o užitném objemu 

11,5 L (celkový objem 14 L) s dobou zdržení 33 dnů. Míchání bylo zajištěno dvoulopatkovým hřídelovým 

míchadlem (IKA – RW 20 Digital). Pro online sledování pH a teploty byla do reaktoru instalována skrze vrchní 

kryt reaktoru sonda Hamilton Polilyte Plus H Arc 225. Vodík byl kontinuálně dávkován přímo ze zásobní láhve 

hmotnostním průtokoměrem Bronkhorst EL-FLOW Prestige FG-201CV a zaveden spolu s recyklem plynů do 

difuzorů na dně reaktoru. Jako difuzory byly použity skleněné frity o celkové ploše 13 cm2 a velikosti pórů 5-15 

µm. V polovině reaktoru se nacházelo odběrové místo pro analýzu suspenze v reaktoru a v plynovém prostoru 

reaktoru bylo umístěno odběrové místo pro stanovení kvality vznikajícího bioplynu. Inokulum i substrát použité 

během experimentu pocházely z bioplynové stanice na zpracování bioodpadů a musely být před použitím 

upraveny scezením přes síta 7 mm a 3 mm pro odstranění zbytků obalů z bioodpadu. Substrát byl uskladněn v 

lednici (10°C), kde byl taktéž promícháván a dávkován do reaktoru v pravidelných intervalech.  

 

Obr.  1 Schéma zapojení „in-situ“ reaktoru 

Analytické metody 

Během provozu byly v pravidelných intervalech prováděny následující analýzy potřebné pro 

charakterizaci suspenze kalu: chemická spotřeba kyslíku (ChSK) dichromanovou semimikrometodou se 

spektrofotometrickou koncovkou, gravimetrické stanovení veškerých látek (VL), rozpuštěných (RL) a 

nerozpuštěných látek (NL), ztráta žíháním (ZŽ), amoniakální dusík odměrným neutralizačním stanovením s 

titrační koncovkou (Namon), spektrofotometrické stanovení rozpuštěných orthofosforečnanů (Portho) (Horáková 

et al., 2005). Přítomnost mikronutrientů byla ověřována rentgenovou fluorescenční analýzou v Centrálních 

laboratořích VŠCHT.  

Pro sledování změny kultury byla použita metoda PCR - DGGE (denaturační gradientová gelová 

elektroforéza). Kvalita plynů byla stanovována chromatograficky na CE GC 8000 TOP s vyhodnocením analytů 

tepelně vodivostním detektorem a náplní Hayesep D mash. Použitý nosný plyn byl argon s průtokem kolonou 

100 ml/min. Přistroj, pracoval v izotermním režimu při 100 °C a tato teplota byla shodná pro kolonu i nástřik 

vzorku.  
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Výsledky a diskuze 

 
Reaktor pro biokonverzi CO2 na biomethan v „in-situ“ provedení byl zapracováván postupným zvyšováním 

zatížení organickým substrátem z BPS Rapotín. Průběh odezvy procesu na zvýšené zatížení byl kontrolován 

podle koncentrace nižších mastných kyselin (NMK) a umožňovalo optimalizovat dávku substrátu do 

bioreaktoru. Na konci sledovaného období optimalizace provozu reaktoru se koncentrace nižších mastných 

kyselin, i přes poměrně vysoké zatížení substrátem (3,5 g·L-1·d-1) pohybovala v optimálním rozmezí pro 

anaerobní fermentaci. Proces inokulace a zapracování reaktoru do stabilního stavu před aplikací vodíku a po 

aplikaci vodíku je rozdělen do následujících fází: 

I. Fáze 0.– 46. den = optimalizace reaktoru 

Řešily se technologické nedostatky a přetížení reaktoru v důsledku nedostatečně adaptovaného inokula.  

II.  Fáze 47. až 90. den = zapracování reaktoru 

Podařila se adaptace inokula na přiváděný substrát a byla optimalizována koncentrace biomasy v reaktoru. 

Následně bylo postupně zvyšováno zatížení přítomné směsné mikrobiální kultury substrátem z 1 g·L-1·d-1 

(CHSK, Vreaktor) na 3,5 g·L-1·d-1. Doba zdržení byla snížena z 50 na 33 dnů. Ustáleného provozu s nejvyšším 

zatížením bylo dosaženo 79. den provozu a dalších 11 dní byl tento stav sledován s ohledem na posouzení 

účinnosti a stability provozu a pro stanovení výchozích parametrů reaktoru před zahájením přídavku vodíku. 

Ustálený stav reaktoru je charakterizován stabilním složením produkovaného bioplynu, ustálením pH v reaktoru 

a ustálenou koncentraci amoniakálního dusíku a fosforečnanů. 

III. Fáze 91. až 180. den = provoz reaktoru s dávkování H2   

Před zahájením fáze III již byl zajištěn stabilní provoz bioreaktoru a 91. den bylo započato dávkování H2 (0,7 

L·L-1·d-1 [H2; Vreaktor]) do reaktoru a ihned bylo pozorováno značné množství H2 v produkovaném bioplynu 

(až 24 %). Aby nedošlo k inhibici acetogenních mikroorganismů vlivem vysoké koncentrace H2, bylo 99. den 

provozu sníženo zatížení na 0,3 L·L-1·d-1 [H2; Vreaktor]. Během tohoto období byla recirkulace plynu v systému 

3 L·d-1, což odpovídá dennímu průtoku vodíku do bioreaktoru s průměrnou účinností využití vodíku 56,2 ± 6,8 

% s jeho průměrnou koncentrací v bioplynu 11,3 ± 4,6 %. Dle studie (Voelklein a kol., 2019) zvýšení 

recirkulačního poměru napomáhá zvýšení prostupu plynné fáze do kapalné, proto byla od 122. dne zvýšena 

recirkulace dvacetinásobně s průměrnou účinností využití vodíku 62,8 ± 6,0 %.V této fázi koncentrace vodíku v 

bioplynu klesla na 8,1 ± 1,2 % ve prospěch methanu. Při zatížení 0,3 L·L-1·d-1 [H2; Vreaktor] a zvýšené 

recirkulaci byla pozorována rostoucí účinnost konverze H2 s maximem 92 % ve 150.dnu provozu, kdy zároveň 

byla naměřena nejvyšší koncentrace CH4 75 % v bioplynu. Zbytková koncentrace H2 v bioplynu byla v průměru 

9 % ± 3 % po zbytek experimentu. Vlivem dávkování H2 bylo pozorováno zvýšení pH v reaktoru ze 7,6 na 7,9. 

Koncentrace NLZŽ a Portho byla 17 ± 1 g·L-1, resp. 91 ± 18 mg·L-1 a jejich kolísavé hodnoty jsou spojené s 

charakterem dávkovaného substrátu, jehož koncentrace byly v průběhu experimentu proměnlivé. Od 150. dne 

došlo ke změně dodávaného substrátu, což mělo negativní dopad na účinnost konverze H2 a obsah CH4 v 

bioplynu. Koncentrace NMK se od 46. dne stabilně pohybovala v optimálních rozmezích pro anaerobní 

fermentaci (suma NMK < 1 g·L-1) ačkoliv ke konci experimentu je zatížení reaktoru substrátem dvakrát vetší 

(3,5 g·L-1·d-1) [ChSK; Vreaktor].  
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Tab.  1 Srovnání in-situ reaktoru během ustáleného stavu (II) a po přídavku H2 se zatížením 0,7 L·L-1·d-1 [H2; Vreaktor] 

(IIIa), 0,3 L·L-1·d-1 [H2; Vreaktor] (IIIb.) a po zavedení nového substrátu 0,3 L·L-1·d-1 [H2; Vreaktor] (IIIc.) 

 Fáze provozu II. IIIa. IIIb. IIIc. 

 Bv H2 [L·L-1·d-1] - 0,7 0,3 0,3 

 Produkce bioplynu [L·L-1·d-1] 1,1 ± 0,1 1,5 ± 0,2 1,3 ± 0,1 0,5 ± 0,34 

 Produkce CH4 [L·L-1·d-1] 0,7 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,22 ± 0,11 

 Složení bioplynu [%]     

 CH4 66,8 ± 0,9 58,3 ± 3,7 65,4 ± 2,9  57,3 ± 7,5 

 CO2 33,0 ± 0,9 25,3 ± 3,3 25,3 ± 2,8 32,6 ± 8,2 

 H2 - 16,4 ± 5,5 8,74 ± 1,4 11,0 ± 3,4 

 Účinnost konverze H2 [%] - 56,0 ± 7,9 59,94 ± 7,7 82,9 ± 8,6 

 pH 7,6 ± 0,1 7,8 ± 0,1 7,8 ± 0,1 7,7 ± 0,1 

 Suma NMK [g·L-1] 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 1,3 

 množství kyseliny octové [%] 82 91 81 62 

 množství kyseliny propionové [%] 4 - 2,6 2,7 

 

Závěr 

 

Kontinuální dávkování vodíku vedlo k rozvoji hydrogenotrofních methanogenů a adaptaci směsné kultury. 

Během experimentu byl ověřen pozitivní vliv recirkulace bioplynu pro maximalizaci přestupu vodíku do kapalné 

fáze. Po zvýšení recirkulace ze 3 l·d-1 na 60 l·d-1 bylo sledováno zlepšení účinnosti využití H2 z 56 % na 66 % a 

zároveň došlo k poklesu koncentrace H2 v bioplynu. Nicméně, vlivem zvýšení recirkulace bioplynu a tedy 

zvýšení rozpustnosti plynů v kapalné fázi, došlo k významné akumulaci nižších mastných kyselin (NMK), 

jejichž koncentrace dosahovala až 13 g·L-1 (přes 10 g·L-1 tvořila kyselina octová). Tyto koncentrace jsou 

následkem zvýšené koncentrace H2 v kapalné fázi a jeho inhibičního vlivu na průběh anaerobní fermentace. 

Nicméně, během provozu byl bioreaktor postupně adaptován a nyní koncentrace NMK jsou < 0,80 g·L-1, což je 

již v rozmezí pro optimální průběh anaerobní digesce. Maximální naměřená koncentrace CH4 v produkovaném 

bioplynu během experimentu byla 82 % (17 % CO2) s nejnižší naměřenou koncentrací H2 8,21 %. Tyto 

koncentrace byly naměřeny při zatížení H2 0,3 L/(L·d)-1 a toto zatížení reaktoru vodíkem je stále udržováno. 

Koncentrace vodíku v bioplynu je velice variabilní a místy dosahuje 10 %. Tento jev je pravděpodobně způsoben 

špatným difuzorem pro distribuci plynů, který pracuje na hranici svého výkonu. Na základě získaných výsledků 

byl zkonstruován nový reaktoru s upraveným designem pro zvýšení přestupu vodíku do kapaliny, který se 

v současné době uvádí do provozu. 
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Úvod 

 

Za posledné storočie sa na našej planéte výrazne zvyšuje počet obyvateľov a priemyselná produkcia, čo vedie 

k neustálemu zvyšovaniu spotreby energie. Pokrytie energetického dopytu  fosílnymi palivami ako ropa, zemný 

plyn a uhlie významne ovplyvňuje životné prostredie, obzvlášť v posledných desaťročiach sa začali výrazne 

prejavovať negatívne dopady ich používania na celý ekosystém. Ďalším dôležitým faktorom je taktiež 

znižovanie celosvetových zásob neobnoviteľných zdrojov, a preto sa v posledných rokoch venuje veľká 

pozornosť obnoviteľným technológiám. Jednou z perspektívnych obnoviteľných technológii je aj anaeróbna 

fermentácia, ktorej hlavným produktom je energeticky bohatý bioplyn. Anaeróbna fermentácia je biochemický 

proces, pri ktorom je organický materiál biologicky degradovaný. Organické substráty, ako sú odpadové vody, 

priemyselné odpadové vody a pevné substráty sa v priebehu procesu stabilizujú konzorciom mikroorganizmov 

(Raposo a kol., 2012). Tento proces minimalizuje ďalšiu biologickú aktivitu. Bioplyn je zmesou najmä metánu a 

oxidu uhličitého a jeho spaľovaním je možné vyrábať elektrickú energiu a teplo. Anaeróbnou kofermentáciou, 

čiže spoločným spracovaním biologických kalov z čistiarní odpadových vôd (ČOV) a biologicky rozložiteľných 

odpadov by bolo možné zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadov, využitie predimenzovaných stabilizačných 

reaktorov a zvýšenie produkcie bioplynu (Keucken et al., 2018). Charakterizáciu a použiteľnosť biologicky 

rozložiteľných odpadov, teda ko-substrátov rozsiahlo študovali Mata-Alvarez et al. (2014). Najvhodnejšími ko-

substrátmi sú odpady s vysokým bioplynovým potenciálom, veľkou rozložiteľnosťou a nízkym obsahom 

nutrientov, pretože biologické kaly obsahujú dostatočné množstvo dusíka a fosforu. Práca za zaoberá 

anaeróbnym spracovaním prebytočného biologického kalu spoločne s odpadom z lapača tukov a olejov, ktoré sú 

produkované na ČOV automobilovej spoločnosti. V súčasnosti sa prebytočný kal mechanicky odvodňuje a tuky 

a oleje zachytávané v lapačoch, ktoré sú inštalované za jedálenskými priestormi sú odvážané a spracovávané 

externou firmou mimo závodu. Anaeróbnou kofermentáciou by bolo možné výrazne znížiť produkciu 

prebytočného kalu a taktiež spracovať tuky a oleje, čím by sa znížil negatívny dopad na životné prostredie.  
 

Materiály, metódy a zariadenia 

1. Analytické metódy 

Stanovenie celkovej sušiny (CS) a straty žíhaním (SŽ) 

CS a SŽ boli stanovené štandardnou metódou 2540 Solids (2017 ). 

Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSKCr) 

Hodnota CHSK sa stanovovala spektrofotometricky podľa ISO 15705: 2002. 

Stanovenie amoniakálneho dusíka (Namon) 

Namon sa stanovoval Nesslerovou modifikovanou spektrofotometrickou metódou (Horáková, 2003). 

Stanovenie celkového dusíka (Nc) 

Stanovenie hodnoty celkového dusíka prebiehalo využitím HACH LANGE setov typu LCK 338. 

Stanovenie hodnoty pH 

Hodnota pH sa stanovovala prístrojom HI 2211 pH/ORP Meter HANNA Instruments.   

Stanovenie nižších mastných kyselín (NMK) 

Na analýzu obsahu NMK bola použitá metóda Kappova titračná metóda (Kapp, 1984). 

Stanovenie zloženia bioplynu 

Na meranie zloženia bioplynu bol použitý prenosný plynový analyzátor GA 2000 Plus firmy Geotechnical 

Instruments, UK. Tento prístroj meria obsah CH4, CO2 , O2, H2, a H2S.  
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2. Popis inokula a substrátov 

Inokulum 

Inokulom bol anaeróbny kal z anaeróbnych mezofilných stabilizačných nádrží z čistiarne odpadových vôd 

Devínska Nová Ves (ČOV DNV) v Bratislave. 

 

Tabuľka 2 Vybrané parametre inokula 

 CS 

g.kg-1 

SŽ 

g.kg-1 

CHSK 

g.l-1 

Namon 

g.l-1 

Inokulum 17,6 10,3 1, 18 0,482 

1. substrát - Prebytočný kal 

Prebytočný kal (sekundárny kal) odťahovaný z aktivačnej nádrže je tmavohnedá kvapalina, obsahujúca zmes 

mikroorganizmov a usaditeľných látok. Jeho zloženie ovplyvňuje kvalita vstupujúcej odpadovej vody, procesy 

jej čistenia a taktiež aj spôsoby jeho spracovania. Počas dlhodobej prevádzky laboratórnych reaktorov boli 

použité prebytočné kaly s rôznou celkovou sušinou, prípadne s rôznou organickou sušinou. V počiatočnej fáze 

nábehu anaeróbnych reaktorov bol použitý nespracovaný prebytočný kal (PK1) priamo z aktivačnej nádrže. 

Neskôr bol ako substrát použitý prebytočný kal (PK2), ktorý bol získaný zahusťovaním PK1 na kalových 

poliach po dobu asi 14 dní. Následne bol používaný prebytočný kal (PK3), ktorý sa získal zahustením PK1 na 

dekantačnej odstredivke s prídavkom flokulačného činidla. Nakoniec bol až do konca prevádzky používaný 

prebytočný kal (PK4), ktorý sa získaval gravitačným zahusťovaním PK1, zahusťovanie trvalo 1 deň. 

Tabuľka 3 Vybrané parametre prebytočného kalu 

 CS 

g.kg-1 

SŽ 

g.kg-1  

CHSK 

g.l-1 

Namon 

g.l-1 

PK1  20,1  13,4  209 0,582  

PK2  69,8  47,5  - -  

PK3  167  112,2  - -   

PK4  91,3  65,3  - -  

 

 

2. substrát (ko-substrát) - Odpad z lapača tukov 

Druhým substrátom bol odpad z lapačov tukov a olejov, ktoré sú inštalované za každým jedálenským zariadením 

v areáli podniku a slúžia na ich zachytávanie. Tento odpad je oranžová tekutá suspenzia s veľmi vysokým 

obsahom organických látok. 

 
Obrázok 1 Odpad z lapača tukov a olejov 

Tabuľka 4 Vybrané parametre olejov 

 CS 

g.kg-1 

SŽ 

g.kg-1 

CHSK 

g.l-1 

Namon 

g.l-1 

Olej 994,1 994,1 2303 - 

3. Popis laboratórnych reaktorov 

Na anaeróbnu stabilizáciu substrátov boli použité dva rovnaké nerezové valcové reaktory o celkovom objeme 7,9 

l, priemere 20 cm a výške 25 cm s prevádzkovým objemom 6,5 l. Oba reaktory boli kontinuálne miešané 

miešadlami s nastaviteľnými otáčkami a ich ohrev bol zabezpečený cez plášte reaktorov. Reaktory pracovali v 

mezofilných podmienkach pri teplote 37ºC ± 0,5 ºC. Teplota sa nepretržite monitorovala teplomerom, ktorý bol 

pripojený na PC so softwarom AMiT, pomocou ktorého bola automaticky regulovaná a archivovaná. 

Produkovaný bioplyn bol vedený cez premývačku, ktorá spĺňala funkciu vodného uzáveru do bubnového 

plynomeru. Množstvo vznikajúceho bioplynu bolo zaznamenávané do laboratórneho denníka. Okrem teploty 
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bolo pomocou sondy GP HU014MP merané aj pH. Dávkovanie substrátov bolo zabezpečené cez dávkovací 

otvor na vrchu reaktora, cez ktorý bol aj odoberaný anaeróbny kal. Počas prevádzky sa každý týždeň odoberali 

vzorky anaeróbneho kalu z reaktora a stanovovali sa parametre pH, CHSK, N-NH4, CS, SŽ a NMK. Analýzy 

CHSK, N-NH4, NMK sa vykonávali z kalovej vody odfiltrovanej z anaeróbneho kalu. Na obrázku 2 sú 

znázornené laboratórne reaktory s príslušenstvom.  

 
Obrázok 2 Laboratórne reaktory s príslušenstvom: R1,R2- reaktory, 1- miešadlo, 2- premývačka, 3- riadiaci 

systém, 4 -plynomer, 5- dávkovací otvor, 6- odvod bioplynu, 7- teplotná sonda, 8- pH sonda, 9- dolný bočný 

ventil, 10- horný bočný ventil 

Výsledky a diskusia 

Dlhodobá prevádzka laboratórnych reaktorov 

Dlhodobú prevádzku reaktorov je možné rozdeliť na tri fázy, a to na nábeh anaeróbnych reaktorov v prvej fáze, 

spracovanie prebytočného kalu s rôznymi parametrami v druhej fáze a spoločné spracovanie prebytočného kalu 

s odpadom z lapača tukov a olejov v tretej fáze. 

Fáza 1 

V prvej fáze sa realizoval nábeh oboch reaktorov dávkovaním prebytočného kalu pri nízkom zaťažení. Táto fáza 

predstavuje začiatok experimentu, ktorej cieľom bola adaptácia mikrobiálnych kultúr inokula na spracovanie 

prebytočného biologického kalu. Oba paralelne pracujúce miešané anaeróbne reaktory (R1, R2) boli inokulované 

anaeróbnym kalom z vyhnívacej nádrže ČOV Devínska Nová Ves. Do reaktorov bol dávkovaný ako substrát 

prebytočný kal PK1 pri zaťažení 0,5 gSŽ.l-1.d-1, pričom zdržná doba bola 27 dní. Táto fáza trvala 20 dní, počas 

ktorých boli reaktory denne zaťažované substrátom. Na obrázku 3 môžeme vidieť priebeh špecifickej objemovej 

produkcie bioplynu (ŠPB) v jednotkách l.l-1 (objem bioplynu na objem kalu v reaktore), ktorou je možné 

vyjadriť výkonnosť reaktorov.  

 

 
Obrázok 3 Priebeh ŠPB počas fázy 1 
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Fáza 2 

Počas fázy dva reaktory spracovávali prebytočný biologický kal s rôznymi parametrami a zaťaženie systému sa 

postupne zvyšovalo. Táto fáza prebiehala 130 dní, od 20. dňa po 150 deň. Od 20. dňa dlhodobej prevádzky 

reaktorov sa do reaktorov začal dávkovať ako substrát prebytočný kal PK2, ktorý sa získal zahustením PK1 na 

kalových poliach na čistiarni odpadových vôd výrobného podniku. Zaťaženie sa zvýšilo na 1 gSŽ.l-1.d-1 a zdržná 

doba na 46 dní. Počas odvodňovania PK1 na kalových poliach dochádzalo k jeho čiastočnej stabilizácii spojenej 

s ochudobňovaním organického podielu, čo bolo značnou nevýhodou substrátu PK2. Výkonnosť oboch 

reaktorov mierne stúpala a ŠPB dosiahla hodnotu približne 0,15 l.l-1. Špecifická produkcia bioplynu vyjadrená v 

jednotkách l.kg-1SŽ (objem bioplynu vyprodukovaný z 1 kg privedenej SŽ substrátu) bola 105 l.kg-1SŽ. Od 40. 

dňa bolo zaťaženie zvýšené na 2 gSŽ.l-1.d-1 a reaktory začali spracovávať substrát PK3. Prebytočný kal PK3 sa 

získaval zahustením PK1 na dekantačnej odstredivke na čistiarni odpadových vôd výrobného závodu. Pred 

odstredením sa do kalu pridávalo flokulačné činidlo na dosiahnutie lepších výsledkov odstreďovania. ŠPB 

vzrástla na približne 0,2 l.l-1 a špecifická produkcia bioplynu dosahovala hodnotu 115 l.kg-1SŽ. Počas tejto fázy 

sa raz týždenne odoberali vzorky anaeróbneho kalu z reaktorov za účelom sledovania parametrov CHSK, NMK, 

N-NH4, pH, CS a SŽ. Dávkovaním substrátu PK3 dochádzalo k zahusťovaniu kalu v reaktoroch, čo je možné 

vidieť aj na obrázku 4 medzi 40 a 80 dňom, pretože PK3 obsahoval zvyškový flokulant. Z dôvodu potreby 

nariedenia kalu bola pridaná do reaktorov voda, čo viedlo k  k zníženiu špecifickej objemovej produkcie 

bioplynu, ako možno vidieť na obrázku 5 medzi 80. a 100. dňom. Medzi 70 a 125. dňom bol zaznamenaný 

nárast parametra CHSK, čo možno vidieť na obrázku 5, ktorý bol pravdepodobne spôsobený taktiež dávkovaním 

PK3. Nárast CHSK je možné vysvetliť ťažšie biologicky rozložiteľným substrátom, kvôli prítomnosti 

zvyškového flokulantu v PK3. Počas dávkovania PK3 navyše dochádzalo k tvorbe  aglomerátov v anaeróbnom 

kale, čím sa čiastočne zabraňovalo prestupu látok medzi mikroorganizmami a substrátom. 

 
Obrázok 4 Priebeh CS a SŽ počas fázy 2 

 
Obrázok 5 Priebeh ŠPB a CHSK počas fázy 2 

Od 110 dňa sa začal dávkovať do reaktorov substrát PK4, pričom bolo zvýšené aj zaťaženie na hodnotu 2,5 

gSŽ.l-1.d-1. Substrát PK4 sa získaval zahusťovaním PK1 na pripravenom malom kalovom poli, ktoré pozostávalo 

z dierovanej 60 l plastovej nádoby, ktorej dno bolo pokryté hrubým štrkom, potom jemnejším štrkom a nakoniec 

pieskom. Piesková vrstva bola prekrytá geotextíliou. Prebytočný kal PK1 sa priamo z aktivačnej nádrže odčerpal 

na pripravené kalové pole a gravitačne sa zahusťoval po dobu približne 24 hodín. Následne bol takto zahustený 
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kal zozbieraný do sklenených fliaš a uchovávaný v chladničke. Špecifická objemová produkcia bioplynu začala 

od 110. dňa stúpať a dosiahla hodnotu 0,5 l.l-1, hodnota špecifickej produkcie bioplynu bola 160 l.kg-1SŽ. Pokles 

ŠPB v období okolo 125. dňa možno pripísať dopĺňaniu reaktorov na požadovaný operačný objem.  

Koncentrácia CHSK začala postupne klesať s dávkovaním prebytočného kalu PK4, ktorý obsahoval vysoký 

podiel biologicky rozložiteľných látok, čo poukazuje na lepšiu rozložiteľnosť substrátu prítomnými 

mikroorganizmami. Koncentrácia NMK sa pohybovala v rozmedzí od 600 mg.l-1 do 1100 mg.l-1 a trend jej 

priebehu bol podobný ako trend priebehu CHSK. Priebeh NMK je zobrazený na obrázku 6, kde je možné vidieť, 

že koncentrácia NMK sa výrazne nezvýšila počas celej fázy dva. Taktiež aj hodnoty pH sa pohybovali 

v rozmedzí od 6,9 do 7,8, z čoho je možné usúdiť, že NMK výrazne neovplyvňovali proces metanonogenézy, čo 

potvrdzuje aj vyrovnaná produkcia bioplynu v tomto období. Koncentrácia N-NH4 dosahovala hodnoty od 500 

mg.l-1 do 1200 mg.l-1v sledovanom období. Pri takýchto relatívne nízkych koncentráciách zvyčajne nedochádza 

k inhibícii amoniakálnym dusíkom (Chávez Fuentes, 2017). Vzhľadom k tomu, že ani hodnoty pH nepresahovali 

8, pre ktoré je typická akumulácia voľného amoniaku,  je možné konštatovať nevýrazný vplyv tohto parametra 

na proces anaeróbnej stabilizácie.  

 
Obrázok 6 Priebeh N-NH4 a NMK počas fázy 2 

Na konci fázy 2 bolo zmerané zloženie bioplynu, zaznamenané v tabuľke 4. 

Tabuľka 5 Zloženie bioplynu na konci fázy 2 

 CH4  

(%)  

CO2  

(%)  

O2  

(%)  

H2  

(PMMV) 

H2S 

(PMMV) 

R1  50,6  23,2  3,6  5  0  

R2  56,5  25,3  2,5  6  0  

Fáza 3 

Poslednou fázou experimentu bola fáza spoločného spracovania prebytočného kalu s odpadom z lapača tukov 

a olejov s trvaním od 150 dňa po 190 deň. Počas tejto fázy boli do reaktora spoločne dávkované prebytočný kal 

PK4 a obsah lapačov tukov. Zaťaženie reaktorov bolo zvýšené na 3,5 g CS.l-1.d-1 a zdržná doba bola 25 dní. Po 

pridaní olejov výkonnosť reaktorov rapídne stúpla podľa očakávania z hodnoty približne 0,5 l.l-1 až na hodnotu 

2,0 l.l-1 v prvých 10 dňoch. Špecifická produkcia bioplynu v tomto čase bola približne 320 l.kg-1SŽ u oboch 

reaktorov. V 11. deň došlo k vytlačeniu kalu z reaktora R2 do premývačky, ktorá slúžila ako vodný uzáver. 

Reaktor R2 bolo nutné otvoriť a odobrať časť speneného kalu, ktorý bol následne skladovaný v laboratóriu pri 

37 ºC. K speneniu kalu a jeho následujúcemu vytlačeniu z reaktora mohlo dôjsť preťažením systému a 

neschopnosťou mikrobiálnej kultúry mikroorganizmov spracovať veľké množstvo privedenej organickej sušiny 

(oleje predstavovali 30% celkovej privedenej SŽ). Vrstva tukov flotujúcich na hladine obaľovala bublinky 

vznikajúceho bioplynu a vytvárala penu, ktorá zaplnila bioplynový priestor na hlave reaktora a nato sa začala 

vytláčať z reaktora do premývačky. Vzniknutá pena mala charakteristický prenikavý zápach po tukoch a čierne 

zafarbenie po sírnych zlúčeninách. Do reaktora R2 sa prestal dávkovať substrát kvôli stabilizácii podmienok a 

adaptácii mikrobiálnej kultúry. Po uplynutí 3 dní bol vrátený do reaktora R2 odobratý kal a doplnený objem 

reaktora na operačný objem vodou. Reaktor R1 sa taktiež prestal zaťažovať substrátom, aby sa predišlo 

preťaženiu systému. Po 7 dňoch sa obnovilo dávkovanie reaktorov substrátom, zaťaženie sa znížilo na 2,5 g SŽ.l-

1.d-1 a zdržná doba bola 32 dní. Výkonnosť reaktorov začala opätovne stúpať, vyššie stúpanie bolo zaznamenané 

v reaktore R1, pretože v ňom nedošlo k strate časti kalu vypenením a doplnením vodou. Ďalší pokles produkcie 
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nastal okolo 175. dňa v oboch reaktoroch a v reaktore R2 aj v 187. dni, kvôli opätovnému vypeneniu časti kalu 

do premývačky.  

 
Obrázok 7 Priebeh ŠPB a CHSK počas fázy 3 

Koncentrácia CHSK v oboch reaktoroch na začiatku tejto fázy mierne stúpla a po prerušení dávkovania na 

niekoľko dní klesla. Výraznejší nárast CHSK je možné pozorovať od 178. do 185. dňa, čo pravdepodobne súvisí 

so začínajúcim sa hromadením dlhých reťazcov mastných kyselín, ktoré sa prirodzene nachádzajú v tukoch a 

olejoch. Mnohé štúdie potvrdzujú, že dávkovaním nepredspracovaných tukov a olejov do reaktora za účelom 

rozkladu mastných kyselín s dlhými uhlíkovými reťazcami na kratšie, ktoré sú prístupnejšie pre anaeróbne 

mikroorganizmy, môže dochádzať k inhibícii (Yoochatchaval et al., 2011). Pokles produkcie bioplynu  a zmeny 

koncentrácie CHSK v týchto dňoch je možné vidieť na obrázku 7. Obsah NMK počas tretej fázy sa pohyboval v 

rozmedzí od 260 mg.l-1 po 1200 mg.l-1 v oboch reaktoroch. Zo začiatku ich obsah klesal, z čoho je možné usúdiť, 

že vstupujúci substrát bol mikrobiálnymi kultúrami dobre rozkladaný a NMK vznikajúce v procese boli 

metanogénmi baktériami rýchlo premieňané na bioplyn, čo potvrdzuje aj zvýšená produkcia bioplynu. Nárast 

hodnôt NMK od 165. dňa pravdepodobne súvisí s vypenením reaktora R2 a teda s preťažením systému, čo 

znamená, že NMK sa začali v systéme hromadiť a metanogény ich nedokázali spracovať. Klesajúci trend hodnôt 

NMK od 170. do 175. dňa naznačuje stabilizáciu podmienok v reaktoroch a ich správne pracovanie. Začínajúci 

nárast koncentrácie NMK od 185. dňa pravdepodobne súvisel s ich akumuláciou a nedostatočnou adaptáciou 

mikrobiálnej kultúry v systéme. Na obrázku 8 sú vyobrazené zmeny koncentrácie NMK počas fázy tri. 

 
Obrázok 8 Priebeh N-NH4 a NMK počas fázy 3 

Celková sušina sa v oboch reaktoroch pohybovala v rozmedzí od 55 g CS.kg-1 do 65 g SŽ.kg-1 a strata žíhaním 

bola v intervale od 34 g CS.kg-1 do 42 g SŽ.kg-1. Tieto parametre sa počas 3. fázy experimentu príliš nemenili 
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s výnimkou poklesu oboch parametrov v reaktore R2, čo je možné vysvetliť zriedením kalu, kvôli doplneniu 

vody po vypenení kalu. 

 

 
Obrázok 9 Priebeh CS a SŽ počas fázy 3 

Koncentrácia N-NH4 na začiatku fázy 3 medzi 150. a 155. dňom klesla z hodnoty 1600 mg.l-1 na 600 mg.l-1, čo 

je možné vysvetliť zvýšenou metabolickou aktivitou anaeróbneho kalu a potrebou adaptovať sa na nový substrát. 

V reaktore R1 nato koncentrácia N-NH4 stúpala, ale v reaktore R2, kde došlo k vypeneniu kalu a opätovnej 

adaptácii anaeróbnych kultúr už nenastal výrazný nárast. Hodnoty pH sa počas celej fázy 3 udržali stabilne v 

rozmedzí 7,0 až 7,8, čo znamená, že zmeny koncentrácie NMK neboli natoľko významné, aby ovplyvnili pH. 

Počas celej dlhodobej prevádzky nebolo nutné upravovať hodnotu pH v reaktoroch. Na konci fázy 3 bolo 

zmerané zloženie bioplynu, ktoré je zaznamenané v tabuľke 5. 

Tabuľka 6 Zloženie bioplynu na konci fázy 3 

 CH4  

(%)  

CO2 

(%) 

O2  

(%)  

H2  

(pmmV) 

H2S  

(pmmV) 

R1  60,3  29,1  2,1  34  120  

R2  63,8  23,1  2,8  20  106  

Na obrázkoch 10 a 11 je vykreslená špecifická objemová produkcia bioplynu a priebeh vybraných sledovaných 

parametrov počas celej prevádzky reaktorov. 

 
Obrázok 10 Priebeh CHSK, N-NH4 a NMK počas dlhodobej prevádzky reaktorov 
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Obrázok 11 Priebeh ŠPB počas dlhodobej prevádzky reaktorov 

Záver  

 

Dlhodobá prevádzka reaktorov trvala 190 dní a bola rozdelená do troch fáz. V prvej nábehovej fáze trvajúcej 20 

dní, ktorej cieľom bolo adaptovanie inokula na spracovanie prvého substrátu, ktorým bol prebytočný kal sa 

reaktory zaťažovali nespracovaným prebytočným kalom PK1. Počas druhej fázy dlhodobej prevádzky, ktorá 

trvala 130 dní boli reaktory zaťažované prebytočnými kalmi s rôznymi parametrami a spôsobmi spracovania. Na 

začiatku druhej fázy sa používal ako substrát prebytočný kal PK2 získaný 14 dňovým zahusťovaním PK1 na 

kalových poliach. ŠPB významne nevzrástla dávkovaním PK2, pretože počas spracovania PK2 dochádzalo 

k jeho čiastočnej stabilizácii, z čoho vyplýva, že aj k ochudobňovaniu organického podielu. Ďalej boli, preto od 

40. dňa reaktory zaťažované substrátom PK3, ktorý sa získaval odstreďovaním PK1 na dekantačnej odstredivke. 

ŠPB sa mierne zvyšovala, ale zároveň dochádzalo k zahusťovaniu kalu v reaktoroch, pretože substrát PK3 

pravdepodobne obsahoval zvyškový flokulant, ktorý sa používal  pri jeho odstreďovaní. Nakoniec od 110. dňa 

boli reaktory zaťažované substrátom PK4, ktorý bol získaný gravitačným zahusťovaním PK1 na pripravenom 

kalovom poli počas 24 hod. ŠPB začala stúpať a dosiahla hodnotu 0,5 l.l-1. Počas fázy 2 sa každý týždeň 

sledovali parametre CHSK, NMK, N-NH4, pH, CS a SŽ a hodnoty pH sa pohybovali medzi 6,9 a 7,8. Na 

základe výsledkov analýz a relatívne vyrovnanej ŠPB je možné konštatovať, že proces metanogenézy nebol 

výrazne ovplyvnený koncentráciou NMK, ani N-NH4.  

V poslednej tretej fáze s trvaním 40 dní reaktory spracovávali spoločne prebytočný kal PK4 s tukmi a olejmi. Po 

pridaní olejov do reaktoroch ich výkonnosť okamžite vzrástla na hodnotu 2,0 l.l-1 a špecifická produkcia 

bioplynu dosiahla 320 l.kg-1 SŽ. Po 10 dňoch spoločného spracovania PK4 a ko-substrátu nastalo preťaženie 

reaktora R2, čo znamená že mikrobiálne kultúry neboli schopné spracovať veľké množstvo organickej sušiny, 

a preto sa vytlačila časť speneného kalu z reaktora. Následne sa prerušilo dávkovanie oboch reaktorov, kvôli 

stabilizácii podmienok v R2 a zabráneniu preťaženia R1. Po 7 dňoch sa obnovilo zaťažovanie reaktorov, ale jeho 

hodnota sa znížila z 3,5 g CS.l-1.d-1 na  2,5 g SŽ l-1d-1. Na konci tretej fázy v R2 opätovne nastalo preťaženie 

systému a teda k vytlačeniu speneného kalu z reaktora, ale R1 pracoval počas celej dlhodobej prevádzky 

stabilne. Preťaženie reaktora R2 pravdepodobne nastalo zvýšenou koncentráciou a akumuláciou NMK 

v reaktore, ale na druhej strane koncentrácia NMK sa nezvýšila natoľko, aby ovplyvnila hodnoty pH, ktoré sa 

pohybovali v rozmedzí 7,0 až 7,8 počas tretej fázy. 

Predúpravou tukov a olejov z dôvodu prenikavého zápachu a možnosti rozkladu mastných kyselín s dlhými 

uhlíkovými reťazcami, ktoré sú v nich prirodzene prítomné by bolo možné predísť inhibícii procesu anaeróbneho 

rozkladu, teda preťaženiu anaeróbneho reaktora pri dlhodobej prevádzke. Jednou z efektívnych možností 

predúpravy odpadu s obsahom tukov a olejov by mohla byť enzymatická predúprava, pretože vybrané 

enzymatické prípravky sú schopné účinne rozkladať tuky a oleje na jednoduchšie látky, ktoré sú prístupnejšie 

pre anaeróbne baktérie. 
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