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Abstrakt 

V poslední době reaguje legislativa Evropské unie a posléze i jednotlivých členských 

států na nové poznatky ohledně složení a obsahu škodlivých látek v kalu z komunálních čistíren 

odpadních vod. To má za následek zavádění moderních technologií na úpravu a zpracování 

čistírenských kalů. Jedná se o metody, které mají za účel kal hygienizovat, zmenšit jeho 

množství, materiálově transformovat pro jeho další využití nebo termicky zpracovat a využít 

produkovanou energii. Práce se zaměřuje na efektivní termické zpracování kalů z čistíren 

odpadních vod. Důležitou součástí linky na termické zpracování kalů z čistíren odpadních vod 

je jejich předupravení a snížení obsahu vody. Snížení obsahu vody je energeticky náročný 

proces, pro který je vhodné získat odpadní teplo z energetických zdrojů, kde by jinak bylo bez 

využití mařeno. 

Klíčová slova 

Spalování kalů, nízkoteplotní sušení, spoluspalování kalů, technický model 

 

Abstract 

European Union and states of European Union legislation are updated according new 

information about the composition and content of danger compounds in the sewage sludge from 

municipal waste water treatment plants. It has the effect on using of modern technologies for 

disposal in sewage sludge treatment. These methods are designed for sewage sludge 

hygienization, amount reduction, material transformation for next using or sludge incineration 

for energy production and utilization. The thesis is focuses on the effective thermal treatment 

of sewage sludge from waste water treatment plants. An important part of the line for sewage 

sludge incineration is pre-treatment and reduction of water content. The water content reducing 

is a high energy consumption process which is helpfull to use waste heat from energy plants 

where it would be loosed without using. 

Key words 

Sewage sludge incineration, low temperature drying, Sewage sludge co-incineration, 

technical model 
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1. Úvod 

Problematika nakládání s odpadem je celosvětovým problémem. Je prakticky nemožné 

najít optimální řešení (žádný odpad neprodukovat) v souvislosti s hierarchií nakládání s odpady 

určenou platnými předpisy [1]. I při maximálním pokusu o dodržení hierarchie nakládání 

s odpady, vznikne vždy určitá část odpadů, kterou není možné znovu využít ani recyklovat a tu 

je nutné ekologicky odstranit za současné produkce energie.  

V České Republice je v současné době nejrozšířenějším způsobem nakládání s odpadem 

skládkování. Podíl skládkování v ČR se postupně snižuje. V roce 2011 bylo skládkováno 62 % 

odpadů [2] a v roce 2015 to bylo 47 % komunálních odpadů [3]. Největším rizikem 

skládkování je negativní ekologický dopad na životní prostředí. Skládkováním odpadu dochází 

ke znečištění půdy a podzemních vod způsobeného průsakem odpadních vod, ke kterému 

dochází vlivem netěsností v izolačních vrstvách podloží skládek. Dalším negativním dopadem 

je znečišťování ovzduší vlivem produkce skleníkových plynů vznikajících biologickými 

procesy uvnitř tělesa skládky. Výše uvedené důvody jsou pouze jedny z mnoha příkladů 

negativních dopadů skládkování. Evropská komise proto nařídila předpisem 1999/31/EC [4], 

omezit skládkování biologicky rozložitelných odpadů, a to snížením jejich objemu do roku 

2020 na 35 % oproti objemu skládkovaném v roce 1995 v ČR [5]). Další zpřísnění požadavků 

na nakládání s odpady souvisí s novelou zákona o ovzduší č. 229/2014 Sb. [6], kterou bude od 

roku 2024 zakázáno ukládat na skládku vybrané druhy odpadů, mezi něž budou spadat 

recyklovatelné a energeticky využitelné odpady. Podle návrhu komise EU jako energeticky 

využitelné mají být považovány odpady, které vykazují výhřevnost sušiny nad 6,5 MJ/kg, resp. 

nad 8 MJ/kg, což zahrnuje i kaly z ČOV [7]. Nabízí se několik možností splnění těchto cílů 

v podobě zvýšení opětovného využití odpadů, recyklace odpadů a energetického využití 

odpadů.  

V ČR bylo na ČOV v roce 2016 vyprodukováno 173,7 kt/rok sušiny kalu. Vývoj 

produkce a nakládání s kaly v ČR je uveden v tab.  1. 

Tab.  1: Vývoj produkce kalů na ČOV a způsobu nakládání v ČR v roce 2009-2016[11] 

Rok 

Kaly 

produkované v 

ČOV celkem 

Způsob zneškodnění kalu  

přímá aplikace a 

rekultivace kompostování skládkování spalování jinak 

2016 173709 62551 65163 10183 4814 30998 

2015 172997 63061 67065 6513 2167 34191 

2014 159162 47830 60511 5236 3400 42185 

2013 154274 54713 50384 7123 3232 38822 

2012 168190 51912 53222 9340 3528 50188 

2011 163818 61750 45985 9527 3538 43018 

2010 170689 60639 45528 6177 3336 55009 

2009 168164 42442 80727 5931 2179 36885 

Kaly z čistíren odpadních vod, které jsou předmětem této práce, patří mezi odpady 

s vysokým podílem biologicky rozložitelné složky, přičemž výhřevnost suchého podílu kalů se 
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pohybuje v rozmezí cca 9 až 10 MJ/kg pro anaerobně stabilizované kaly do přibližně 15 až 

17 MJ/kg pro směsné surové kaly. V oblasti nakládání s kaly je v současnosti navíc možné, na 

rozdíl od ostatních odpadů, využití aplikace na zemědělskou půdu. Od tohoto způsobu 

nakládání se v Evropě upouští, přestože na ně existují přísné limity na obsah těžkých kovů. 

Hlavním důvodem je návrat některých škodlivých látek z kalů do půdy a tedy i plodin. 

Disertační práce přispívá k vytvoření výpočetního nástroje, který umožní posoudit některé 

možnosti využití kalorického obsahu sušiny kalu pomocí termického zpracování. 

Celkový proces úpravy a nakládání s kaly se nazývá kalová koncovka. Technologickým 

uspořádáním kalové koncovky se zabývala již celá řada prací na výzkumném pracovišti Ústavu 

procesního a ekologického inženýrství (ÚPEI). Zaměření dříve vypracovaných doktorských 

prací a zaměření disertační práce je znázorněno na obr.  1. 

 

 

Obr.  1: Zaměření předchozích disertačních prací na výzkumném pracovišti ÚPEI a 

znázornění zaměření disertační práce 

1.1. Cíle disertační práce 

Primární cíl disertační práce je návrh technologické soustavy pro zpracování kalů 

z čistíren odpadních vod (ČOV), které je založeno na termickém zpracování. Hlavní cíle lze 

shrnout takto: 

− Posouzení podmínek, za kterých může soustava zařízení obsahující termický 

proces zpracování kalů dosáhnout energeticky soběstačný režim, eventuálně 

produkovat energii pro export, nebo pro zbývající provozy čistírny odpadních 

vod. 

− Posouzení provozně technologických podmínek spoluspalování kalů s uhlím 

− Posouzení a výběr možných lokalit pro spalování a spoluspalování kalů v rámci 

ČR 
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1.1.1. Posouzení podmínek, za kterých lze při spalování kalu uvažovat o 

energetickém využití kalů 

Na základě výsledku předchozích prací vyplynulo, že zpracování čistírenských kalů 

formou termického zpracování vyžaduje jejich předúpravu ve formě snížení obsahu vody. To 

je docíleno mechanickým způsobem a poté sušením. Odvodněný a vysušený materiál 

(výhřevnost materiálu 6-10 MJ/kg v případě anaerobně stabilizovaného kalu) lze následně 

teprve spalovat, nicméně značný podíl uvolněného tepla je spotřebován procesem sušení. 

Hlavním cílem disertační práce bylo vytvoření a analýza modelového návrhu 

technologické soustavy pro termické zpracování kalů z ČOV, která zahrnuje předúpravu kalů, 

jejich sušení, následné termické zpracování a využití uvolněného tepla pro pokrytí vlastních 

energetických potřeb i eventuální export. 

Cílem je určit, zda je taková varianta možná, případně za jakých podmínek může existovat 

a zda se bude ve všech případech jednat pouze o termické zneškodňování kalů s energetickým 

ziskem, nebo s nutností dodání energie do tohoto procesu. 

1.1.2. Posouzení provozně technologických podmínek spoluspalování 

kalů s uhlím 

Pro vytvoření rychlé představy a pružnou reakci při řešení studií o možnostech využití 

produkovaných kalů v různých lokalitách s rozdílným složením a kalorickým obsahem kalu je 

nezbytné vytvoření technologického návrhu linky energetického využívání kalů, včetně 

bilančního dopadu a podmínek realizovatelnosti projektu. 

Z hlediska zpracovatele kalu z ČOV (v případě disertační práce zařízení na termické 

zpracování kalů), je vhodné posoudit, zda není výhodnější zpracovávat palivo s vyšším 

kalorickým obsahem. Z tohoto pohledu se nabízí varianta spalování kalu s jiným palivem s 

kaloricky vyšší hodnotou, tzv. spoluspalování. V případě spoluspalování se nabízí celá řada 

primárních paliv (např. uhlí) i druhotných paliv (směsný komunální odpad, biomasa). Pro další 

návrh technologií bylo zvoleno spoluspalování kalu s uhlím a odpadem, při němž se nabízí 

využití již stávajících provozů uhelných elektráren a tepláren nebo výstavba nových zařízení, 

které budou využívat spoluspalování s uhlím pouze v určitém poměru. Dílčím cílem disertační 

práce je posoudit, zda je reálné z bilančního i ekonomického hlediska stávající energetické 

zařízení přizpůsobit i pro spalování kalů a jaké úpravy by bylo nutné udělat převážně v systému 

čištění spalin pro dodržení emisních limitů, které jsou nastaveny pro spalování odpadů výrazně 

přísněji než pro spalování uhlí.  

1.1.3. Posouzení a výběr možných lokalit pro spalování a 

spoluspalování kalů v rámci ČR 

Pro výběr vhodné lokality je důležité posouzení několika informací závislých na 

předchozích výstupech práce: 

− Množství dostupného kalu v blízké oblasti vhodného pro termické zpracování 
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− Možnost získání levného odpadního tepla (např. elektrárna, zařízení na 

energetické využití odpadů) pro ohřev a předsušení kalu 

− Možnost umístění zařízení do areálu většího provozu za účelem snížení výdajů na 

zaměstnance 

− Možnost přístupu k centrálnímu zásobování teplem (CZT) pro zajištění odběru 

tepla 

2. Optimální stupeň vysušení kalu 

Pro stanovení optimálního stupně vysušení kalu bylo nutné vytvořit výpočtové modely 

pro sušárnu a monospalovnu kalu s cílem zjistit, jaký vliv bude mít změna hodnoty požadované 

výstupní vlhkosti kalu ze sušárny na celkovou energetickou bilanci. V návaznosti na další 

výpočty uvedené v kap. 2.2 jsou v této kapitole popsány i výpočtové modely pro ostatní 

technologická zařízení, ze kterých se jednotlivé varianty kalové koncovky skládají (anaerobní 

stabilizace, kogenerační jednotka). 

2.1. Výpočtový model sušárny kalu 

Sušárna kalu je energeticky nejnáročnější zařízení v technologii kalové koncovky. 

Z tohoto důvodu je důležité vytvořit bilanční model, který bude respektovat změny vstupních 

parametrů, které mohou v reálném provozu nastat (mezi nejdůležitější patří změny teploty a 

vlhkosti vzduchu v průběhu dne a roku).   

2.1.1. Strategie výpočtu nízkoteplotní pásové sušárny 

Postup výpočtu nízkoteplotní sušárny kalu je založen na provozních zkušenostech 

německého výrobce sušáren [odkaz]. Výpočtový model byl vytvořen v rozhraní programu 

MS Excel s využitím pokročilejších nástrojů, které jsou součástí tohoto programu. Jedná se o 

programovatelné rozhraní Visual Basic for Apllication (VBA). Využití VBA je výhodné 

z pohledu dalšího rozvoje softwaru W2E o návrhový blok nízkoteplotní sušárny. Výpočtový 

model v prostředí MS Excel a VBA je flexibilní a po jeho úpravě je možné ho použít pro W2E 

v programovacím jazyku Java. Model je schopný reagovat na změnu zadávacích parametrů 

uvedených v tab.  2. Modře zvýrazněné hodnoty jsou nastaveny dle provozních zkušeností. 

Ostatní hodnoty vychází z lokálních podmínek, pro které je zařízení nízkoteplotní sušárny 

navrhováno.  
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Tab.  2: Přehled zadávacích parametrů do výpočtového modelu sušárny kalu 

Proud Veličina Hodnota Jednotka 

Vstupní kal 

Množství 2775 kg/h 

Sušina 30 % 

Teplota 5 °C 

Výstupní kal Sušina 90 % 

Vzduch na vstupu do sušící komory Teplota 80 °C 

Nasávaný čerstvý 

vzduch 

 Teplota 15 °C 

 Tlak 100 kPa 

 Relativní vlhkost 75 % 

Objemové složení suchého 

vzduchu 

N2 78,08 % 

Ar 0,93 % 

CO2 0,04 % 

O2 20,95 % 

Přisávání vzduchu 
Teplota 15 °C 

Relativní vlhkost 75 % 

Výstupní odpadní vzduch ze sušárny 

Relativní vlhkost 33,5 % 

Teplota 67 °C 

Teplota za rekuperačním 

výměníkem 
45 °C 

Voda pro ohřev vzduchu 

Vstupní teplota 90 °C 

Výstupní teplota 70 °C 

Ztráty sušárny 3 % 

Voda pro chlazení odplynu 
Vstupní teplota 12 °C 

Výstupní teplota 45 °C 

Pro výpočet a potřeby modelu sušárny je přijato několik předpokladů, které vychází 

z provozních zkušeností: 

− chemické složení suchého vzduchu je shodné pro všechny vstupní proudy, 

− měrná tepelná kapacita sušiny kalu je 1,45 kJ/(kgK) avody 4,18 kJ/(kgK) pro 

výpočet tepelné energie vstupního a výstupního proudu kalu, 

− tlaková ztráta cirkulačního okruhu v rámci procesu sušení pro ventilátory, které 

zajišťují proudění vzduchu uvnitř sušárny, je 670 Pa, 

− tlaková ztráta je konstantní a změna tlakové ztráty v závislosti na změně rychlosti 

proudění vzduchu není uvažována, 

− velikost sušárny je navrhována na 16 kg/h odpařené vody na 1m2 účinné výparné 

plochy sušícího pásu. 

Z parametrů v tab.  2 jsou významné parametry teploty a relativní vlhkosti vystupujícího 

odpadního vzduchu ze sušárny. Úprava těchto parametrů výrazně ovlivňuje energetickou 

spotřebu a konstrukční řešení sušárny (viz. Dále kap. 2.1.1). 

Celý postup výpočtu je rozdělen do několika kroků znázorněných na obr.  2. 
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Obr.  2: Schéma postupu výpočtu sušárny kalu 

2.1.2. Citlivost výpočtového modelu na změnu vstupních parametrů 

Bylo zmíněno, že některé vstupní parametry jsou zvoleny dle provozních zkušeností 

výrobce (teplota a relativní vlhkost odpadního plynu na výstupu ze sušárny, teplota a relativní 

vlhkost nasávaného čerstvého vzduchu).  Změny těchto vstupních parametrů mají významný 

vliv na energetickou spotřebu zařízení a v některých případech i na velikost sušárny. 

Pro názornost a přehlednost výsledků modelu bylo vytvořeno jednoduché technologické 

schéma. Na obr.  3 je náhled na výstupní technologické schéma sušárny z výpočtového 

programu MS Excel s využitím VBA se zahrnutím materiálových a energetických toků v rámci 

technologie nízkoteplotního sušení. 
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Obr.  3: Náhled na výstupní schéma výpočtu sušárny 

Jak již bylo zmíněno, zvláště v zimním období, je využíváno částečného sání čerstvého 

vzduchu z vnějšího okolí haly sušárny, aby nedocházelo k nadměrnému ochlazování budovy. 

Pro správné dimenzování zdroje tepelné energie pro sušárnu je důležitá závislost měrné tepelné 

spotřeby na teplotě čerstvého vzduchu. Tato závislost je znázorněna na grafu obr.  4. Jak je 

z grafu patrné, sušárna o nižší kapacitě je na změnu vstupní teploty čerstvého vzduchu méně 

citlivá, než je tomu v případě větších kapacit. V případě větší kapacity se měrná spotřeba 

tepelné energie na kilogram odpařené vody pohybuje v rozmezí 0,885 kWh při teplotě vzduchu 

0°C (zimní období) až po 0,800 kWh při teplotě vzduchu 25°C v letním období.  

 

Obr.  4: Graf závislosti měrné spotřeby tepelné energie na teplotě nasávaného čerstvého 

vzduchu 

Nižší citlivost spotřeby tepelné energie na změnu teploty čerstvého vzduchu u sušárny je 

způsobena nižším poměrem čerstvého vzduchu ke vzduchu cirkulujícímu v sušárně. V případě 

menších kapacit je množství čerstvého vzduchu přibližně na úrovni 5,5% ohřátého vzduchu na 

vstupu do sušící komory. V případě větších kapacit je množství čerstvého vzduchu 6,8%. 

Rozdíl je způsoben již dříve zmíněným fixním nastavením množství přisávaného vzduchu bez 

ohledu na velikost sušárny. 

ASK -2775 kg_h kalu 
ASK -2775 kg_h kalu _20812,5t_rok (30-90DS)_MEB

Vstupní množství 2775 kg/h Teplota 15 °C

Obsah sušiny 30 %-DS Relativní vlhkost 75 %

Voda 1943 kg/h Množství vzduchu 27050 kg/h

Teplota 5 °C Množství vody 217 kg/h Výstupní množství 16596 kg/h

Energetický obsah 13 kW Celkové množství 27267 kg/h Vstupní teplota 23 °C

Energetický obsah 263 kW Energetický obsah 443 kW

Teplota 15,0 °C Tepelné ztráty 50 kW Teplota 67,6 °C Tepelné ztráty 10 kW

Relativní vlhkost 75 % Relativní vlhkost 35,5 %

Množství vzduchu 2339 kg/h Množství vzduchu 30519 kg/h

Množství vody 19 kg/h Množství vody 2095 kg/h

Celkové množství 2358 kg/h Celkové množství 32614 kg/h Teplota 45 °C

Energetický obsah 23 kW Energetický obsah 2076 kW Relativní vlhkost 100 %

Množství vzduchu 30519 kg/h Výstupní množství 17095 kg/h

Množství vody 2006 kg/h Vstupní teplota 42 °C

Vstupní množství 925 kg/h Teplota 46,2 °C Teplota 67,6 °C Celkové množství 32525 kg/h Energetický obsah 833 kW

Obsah sušiny 90 %-DS Relativní vlhkost 12,5 % Relativní vlhkost 35,5 % Energetický obsah 1786 kW

Voda 93 kg/h Množství vzduchu 1130 kg/h Množství vzduchu 336665 kg/h

Teplota 45 °C Množství vody 9 kg/h Množství vody 23109 kg/h

Energetický obsah 20 kW Celkové množství 1139 kg/h Celkové množství 359773 kg/h

Energetický obsah 21 kW Energetický obsah 22896 kW

Teplota 15,0 °C

Relativní vlhkost 75 % Výstupní množství 925 kg/h Teplota 80,0 °C Teplota 51,1 °C Teplota 45 °C Teplota 40 °C

Množství vzduchu 1130 kg/h Obsah sušiny 90 %-DS Relativní vlhkost 20 % Relativní vlhkost 10 % Množství vody 88 kg/h Relativní vlhkost 100 %

Množství vody 9 kg/h Voda 93 kg/h Množství vzduchu 363715 kg/h Množství vzduchu 27050 kg/h Energetický obsah 2 kW Množství vzduchu 30519 kg/h

Celkové množství 1139 kg/h Teplota 68 °C Množství vody 23325 kg/h Množství vody 217 kg/h Množství vody 1508 kg/h

Energetický obsah 11 kW Energetický obsah 30 kW Celkové množství 387040 kg/h Celkové množství 27267 kg/h Celkové množství 32027 kg/h

Energetický obsah 24995 kW Energetický obsah 540 kW Energetický obsah 1396 kW

Výstupní množství 293 kg/h

Výstupní množství 66945 kg/h

Vstupní teplota 90 °C Teplota 66,5 °C

Energetický obsah 7014 kW Relativní vlhkost 35 %

Množství vzduchu 363715 kg/h Výstupní množství 17 dm3/h Výstupní množství 316 kg/h

Množství vody 23325 kg/h Vstupní koncentrace 76 %

Celkové množství 387040 kg/h

Výstupní množství 66945 kg/h Energetický obsah 23436 kW

Vstupní teplota 70 °C Výstupní množství 1 dm3/h

Energetický obsah 5455 kW Vstupní koncentrace 50 %

Spotřeba TE 1559 kW Výstupní množství 4 dm3/h

Vstupní koncentrace 35 %

Teplota 40 °C

Tepelné ztráty 60 kW Relativní vlhkost 100 %

Množství vzduchu 30519 kg/h

Množství vody 1508 kg/h

Celkové množství 32027 kg/h

Energetický obsah 1396 kW

Odpadní voda

Odpadní vzduch ze sušárny - do chem. Čištění
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Dle výpočtu a závislosti měrné spotřeby tepelné energie na vstupní teplotě čerstvého 

vzduchu (obr.  4) se spotřeba tepelné energie může v zimním období zvýšit o 5–7 % tepelné 

energie dodané do výměníku sušárny. 

V prvním případě byla v rámci výpočtů zvolena změna výstupní teploty v rozmezí 64–

70 °C při konstantní vlhkosti vzduchu 33,5 %.  Výsledky výpočtu jsou znázorněny na grafu 

v obr.  5. 

 

Obr.  5: Graf vlivu změny nastavení teploty odpadního vzduchu odváděného ze sušárny na 

spotřebu energií 

V druhém případě byla měněna relativní vlhkost odpadního vzduchu v rozmezí 30-

38% H2O při konstantní teplotě 67°C. Výsledky výpočtu jsou znázorněny na grafu v obr.  6. 

 

Obr.  6: Graf vlivu změny nastavení relativní vlhkosti odpadního vzduchu odváděného ze 

sušárny na spotřebu energií 

Z výsledků výpočtů vyplývá, že změna relativní vlhkosti odpadního vzduchu v rozmezí 

31–37 % H2O nemá na spotřebu elektrické energie výraznější vliv (rozdíl do 1 % oproti 

původní návrhové hodnotě relativní vlhkosti 33,5 % H2O). V případě tepelné energie je rozdíl 

výraznější, a to téměř o 5 % oproti původní hodnotě tepelné energie vstupující do tepelného 
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výměníku uvnitř sušárny při návrhové hodnotě relativní vlhkosti 33,5 % H2O. Mnohem 

výraznější vliv na energetické nároky nízkoteplotní sušárny kalu má změna teploty odpadního 

vzduchu v intervalu 64–70 °C, oproti změně relativní vlhkosti odpadního vzduchu. 

Rozdíly spotřeby tepelné energie jsou v rozmezí 5–10 % oproti tepelnému příkonu při teplotě 

odpadního vzduchu 67 °C. Podstatný je nárůst spotřeby elektrické energie pro pohon 

ventilátorů při zvýšení teploty na 70 °C. Oproti spotřebě při 67 °C nastává zvýšení příkonu o 

více než 30 %. Tyto rozdíly jsou způsobeny především výrazným navýšením množství 

vzduchu, které musí cirkulovat uvnitř zařízení sušárny, poněvadž na stejné množství odpařené 

vody je k dispozici nižší teplotní spád a vzduchu musí být tedy více. Výrazné zvýšení průtoku 

vzduchu uvnitř sušárny má také za následek větší dimenzi sušárny a zvýšení investičních 

nákladů. 

Souběžně se zvýšením teploty odpadního vzduchu dochází ke snížení množství 

odpadního vzduchu ze sušárny, protože i přes konstantní hodnotu relativní vlhkosti se mění 

hodnota parciálního tlaku vodních par. Změna tlaku vodní páry ve vzduchu má za následek 

změnu poměru suchého vzduch a vody (na odvedení stejného množství vody ze sušárny je 

dostačující menší množství suchého vzduchu o vyšší teplotě). Z toho vyplývá, že zvýšením 

teploty dochází ke snížení množství nasávaného čerstvého vzduchu a tím i ke snížení 

potřebného množství tepla pro dohřátí vzduchu před sušící komorou. 

2.2. Posouzení optimálního stupně vysušení kalu 

Optimální stupeň vysušení kalu ovlivňuje spotřeby energií zařízení sušárny a produkci 

energií v monospalovně kalů. Kombinací soustavy výpočtového modelu sušárny kalu a 

monospalovny kalu, byla provedena řada výpočtů pro různý stupeň sušiny kalu na výstupu ze 

sušárny. Aplikací sestaveného modelu pro výpočet spotřeby tepla při sušení kalů a modelu pro 

výpočet spalování a využití uvolněného tepla k výrobě energie bylo provedeno srovnání 

energetických nároků na přípravu suroviny a potenciálně dosažitelného energetického zisku 

využitím vzniklých spalin. 

Byla provedena série výpočtů, při kterých byl volen proměnný stupeň vysušení 

mechanicky odvodněného kalu obsahujícího původně 30 % sušiny na výstupní obsah ze 

sušárny kalu 60 až 90 % sušiny. Následně bylo uvažováno se spalováním takto vysušeného 

kalu. Využití tepla vzniklých spalin bylo uvažováno ve variantě kogeneračního režimu (pára je 

využita přednostně pro výrobu elektrické energie a poté pro výrobu tepelné energie v horké 

vodě o teplotním spádu 90/70 °C) a bez výroby elektrické energie pouze s produkcí tepelné 

energie v horké vodě o stejných parametrech jako v případě kogeneračního režimu. 

Množství zpracovávaného kalu bylo určeno dle bilance pro anaerobní stabilizaci. 

Zpracovatelské kapacity pro návrh sušárny jsou uvedeny v tab.  3. Tyto varianty vycházejí 

z množství produkovaného kalu pro čistírny odpadních vod 100 tis. EO (produkce sušiny 

směsného surového kalu 10 t/d) a 1 mil. EO (produkce sušiny směsného surového kalu 100 t/d). 

Pro zpracovatelskou kapacitu varianty 1 mil. EO, tedy množství odvodněného kalu 11,1 t/h o 

obsahu sušiny 30 % je sušení kalu realizováno ve 4 paralelních linkách. 
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Tab.  3: Vstupní parametry odvodněného kalu na vstupu do pásové sušárny 

Veličina Jednotka 

Velikost lokality pro 

ČOV 

1 mil. EO 100 tis. EO 

Roční fond pracovní doby sušárny h/r 7500 

Odpovídající roční zpracování sušiny ASK kt/r 25 2,5 

Uvažovaný obsah sušiny ve vstupním odvodněném ASK % hm. 30 

Požadovaný obsah sušiny po vysušení kalu % hm. 90 

Zpracovatelské parametry 

sušárny  

hodinový výkon zprac. 

odvodněného kalu t/h 11,1 1,11 

počet paralelních linek - 4 1 

vypočtený zpracovatelský výkon 1 

linky t/h 2,778 1,111 

zpracovatelský výkon 1 linky t/h 2,775 1,111 

hodinová produkce vysušeného 

kalu v 1 lince t/h 0,926 0,370 

Výhřevnost vysušeného kalu MJ/kg 8,996 

Množství odstraněné vody v jedné lince t/h 1,850 0,741 

2.2.1. Sestava sušárny kalu a monospalování pro menší kapacity 

(100 tis. EO) 

Pro simulaci chování technologického celku bylo použito schéma vytvořené pomocí 

programu W2E. Byly hodnoceny 3 varianty, sušení a spalování anaerobně stabilizovaného kalu 

s produkcí elektrické energie pomocí malé turbíny (tzv. točivé redukce), sušení a spalování 

anaerobně stabilizovaného kalu bez produkce elektrické energie a sušení a spalování směsného 

surového kalu. 

Výstupní hodnoty hlavních proudů z bilančního modelu pro část sušárny kalu jsou 

v tab.  4a pro technologii spalování kalu v tab.  5. 

Tab.  4: Výstupní parametry bilančního modelu nízkoteplotní sušárny kalu 

Druh kalu 

Označení proudu 1 2 3 4 

Obsah sušiny na výstupu ze suš. Odpar Spotřeba tepla Produkce NN tepla  Spotřeba EE 

[%DS] [kg/h] [MJ/h] [MJ/h] [kWh/h] 

ASK 

90 740 2239 133 65 

85 718 2178 129 63 

80 694 2110 125 61 

75 666 2038 120 59 

70 634 1955 114 56 

60 555 1753 100 49 

SSK 

90 1164 3521 210 102 

85 1130 3424 204 99 

80 1091 3316 197 96 

75 1048 3193 189 92 

70 998 3053 180 88 

60 873 2700 157 77 
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Tab.  5: Výstupní parametry bilančního modelu spalování kalu 

Druh 

kalu 

Označení 

proudu 5 6 7 8 9 10 11 

Obsah 

sušiny na 

výstupu 

ze suš. 

Prim.vzdu

ch 

Sek. 

Vzduch Spaliny 

Příd. 

Palivo 

Produ

kce 

páry 

Výroba EE 

pouze var. 

S turb. Tep. Výkon využ. 

[%DS] [mN3/h] [mN3/h] [mN3/h] [mN3/h] [kg/h] [kWh/h] 

Var. s výr. 

EE [MJ/h] 

Var. Bez 

výr. EE 

[MJ/h] 

ASK 

90 1505 1055 2916 8,4 1237 44 2552 2717 

85 1490 990 2860 8,2 1203 43 2483 2639 

80 1450 935 2796 8,2 1179 42 2429 2590 

75 1390 890 2726 8,2 1155 41 2384 2538 

70 1300 850 2635 8,2 1121 40 2319 2471 

60 1100 745 2427 8,1 1046 37 2182 2323 

SSK 

90 3985 2700 7238 13,0 3034 108 6250   

85 3900 2650 7145 13,0 3003 107 6192   

80 3820 2580 7042 12,9 2965 106 6120   

75 3720 2510 6926 12,8 2923 104 6039   

70 3620 2420 6795 12,7 2874 103 5942   

60 3340 2210 6459 12,3 2753 98 5712   

V grafu na obr.  7 je znázorněn výsledek tepelné bilance zpracovávající anaerobně 

stabilizovaný kal. Na výsledných závislostech bilancování produkce/spotřeby tepelné energie 

pro menší kapacity je patrná výhodnost sušení kalu v sušárně až na 90 % sušiny nehledě na to, 

zda bude kal okamžitě spalován, nebo skladován a odvážen k dalšímu zpracování do jiného 

zařízení.  

I když tepelná bilance v této variantě vychází v mírné nadprodukci, nelze konstatovat, že 

by tato sestava sušárny a spalování kalu byla tepelně energeticky soběstačná. V zimních 

měsících je nutné zohlednit zvýšené provozní nároky spotřeby tepelné energie ve spalovně i 

v sušárně kalu (např. nižší teplota nasávaného vzduchu, provozní vody, kalu) a na vytápění 

provozních budov sušárny a spalovny kalu. Z těchto důvodů je vhodné doplnit technologii o 

další zdroj tepelné energie. 

 

Obr.  7: Graf závislosti bilance tepelné energie na výstupním obsahu sušiny kalu ze sušárny 

při zpracování anaerobně stabilizovaného kalu menších kapacit 
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Při přímém spalování směsného surového kalu je při technologické sestavě sušárna a 

spalování kalu nadbytek produkce tepelné energie (obr.  8) a potvrzuje se předpoklad, že je 

výhodnější kal co nejméně sušit a spalovat kal o vyšším obsahu vody. V tomto případě lze 

konstatovat, že v této bilanci nejsou zahrnuty další zvýšené spotřeby zařízení spojené s vyšší 

produkcí spalin a s větším obsahem vody (např. vyšší spotřeba spalinových ventilátorů nebo 

větší dimenzování aparátů čištění spalin). 

 

Obr.  8: Graf závislosti bilance tepelné energie na výstupním obsahu sušiny kalu ze sušárny 

při zpracování směsného surového kalu menších kapacit 

Produkce elektrické energie je u menších kapacit (zpracovatelská kapacita ČOV 100 tis. 

EO) nedostatečná a spotřeba elektrické energie na sušení kalu převyšuje produkci při spalování 

kalu (obr.  9). Zařazení turbíny a generátoru pro zařízení o malých výkonech je na zvážení, zda 

se do něho vyplatí investovat. Výkon výroby elektrické energie v řádech několika desítek 

kilowat je zanedbatelný. Proto byla v této fázi do porovnání zařazena i varianta bez turbíny 

pouze s produkcí tepelné energie. Zařazením turbíny při přímém spalování směsného surového 

kalu se vyprodukuje více elektrické energie než je její spotřeba pro sušárny. Přesto ani v tomto 

případě není produkce elektrické energie výrazná a elektrický výkon okolo 100 kWh/h je 

nedostačující pro provoz sušáren. V bilanci ještě není zahrnuta vlastní spotřeba elektrické 

energie pro provoz monospalování kalu (spotřeba motoru dopravníků, motoru kompresoru, 

pohon spalinových ventilátorů a dalších elektrických spotřebičů) 

 

Obr.  9: Graf závislosti bilance elektrické energie na výstupním obsahu sušiny kalu ze sušárny 

menších kapacit 
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2.2.2. Sestava sušárny kalu a monospalování pro větší kapacity 

(1 mil.  EO) 

Pro různé stupně výstupní sušiny kalu bylo porovnáno, jaký vliv má výstupní sušina kalu 

ze sušárny na energetickou náročnost v sestavě nízkoteplotní pásové sušárny a monospalovny 

kalu. Vliv byl vyhodnocen pro variantu sušení 11,1 t/h anaerobně stabilizovaného kalu o 

vstupní sušině 30 %. Tato závislost je znázorněna v grafu na obr.  10. 

 

Obr.  10: Graf vlivu změny nastavení výstupní vlhkosti kalu na výstupu ze sušárny na 

spotřebě/produkci TE a spotřeby přídavného paliva (ZP) 

Jak je z grafu patrné, v rozmezí od 80 % do 90 % sušiny kalu, není výrazný rozdíl ve 

velikosti rozdílu mezi spotřebou a produkcí tepelné energie. Rozdíl nastává až pod 75 % 

množství sušiny kalu, kde je nutné do spalovny přidávat větší množství podpůrného paliva, aby 

bylo možné kal bez problému spalovat. Z důvodu minimalizace spotřeby přídavného paliva 

vychází optimální stupeň vysušení kalu v rozmezí 80 – 90 % sušiny. S přihlédnutím požadavku 

procesu pyrolýzy na minimální výhřevnost vstupního materiálu min. 10 MJ/kg [12], bylo 

v rámci dalšího hodnocení uvažováno s výstupní sušinou kalu z nízkoteplotní sušárny 90 % 

sušiny. Kal vysušený na 90 % sušiny je výhodný i z pohledu delšího skladování sušeného kalu, 

protože kal je dostatečně hygienizován a nedochází k jeho samovolné zpětné kontaminaci. 
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3. Posouzení provozně technologických podmínek 

spoluspalování s uhlím 

V rámci této části práce jsou posouzeny možnosti spoluspalování kalů s uhlím nebo 

odpadem. Spalování kalů je prováděno za využití již existujícího zařízení nebo v nově 

vybudovaném zařízení. Pro tento účel je využita modifikace modelu vytvořeného 

v předchozích bodech. Úprava modelu spočívá v rozšíření bilance stechiometrického spalování 

více druhů paliv. Další změny jsou v technologii kotle, v úpravě parametrů produkované páry 

a v systému čištění spalin.  

V rámci přípravy této části disertační práce, bylo vytvořeno v aplikaci MS Excell několik 

variant stechiometrických a bilančních výpočtů pro spoluspalování kalů: 

− Spoluspalování kalu společně s uhlím v poměru 1:10 

− Spoluspalování kalu společně s uhlím v poměru 1:1 

− Spoluspalování kalu společně s odpadem v poměru 1:2 

− Spalování kalu v separátní lince se společným využitím produkované páry 

(kal:uhlí=1:10) 

Vstupním parametrem pro ověření správnosti výpočtů byl zvolen anaerobně 

stabilizovaný kal vysušený na 65 % obsahu sušiny a o zpracovatelské kapacitě zařízení 

100 t sušiny kalu denně. Chemické složení paliv vstupující do výpočtu je uvedeno v tab.  6. 

Tab.  6: Vstupní chemické složení paliv pro varianty spoluspalování 1-4 

    Kal Uhlí Odpad 

Hořlavina [%hm] 31,98 61,00 43,00 

Voda [%hm] 35,00 29,00 22,00 

Popeloviny [%hm] 33,02 10,00 35,00 

C [%hm] 62,70 73,28 60,27 

H [%hm] 8,27 5,74 6,51 

N [%hm] 7,38 0,82 8,30 

O [%hm] 19,45 18,52 24,82 

S [%hm] 2,22 1,64 0,05 

Cl [%hm] 0,00 0,00 0,05 

LHV [MJ/kg] 8,48 17,16 10,53 

 

Jednotlivá specifika každé varianty a přístup k bilančním výpočtům je uveden dále v textu 

spolu se schématy technologií. Spalování probíhá ideálně, takže dochází k úplné oxidaci všech 

složek. Nedokonalost spalování reprezentují pouze ztráty kotle a nedopal kotle, který je volen 

1 % z kalorické hodnoty paliva. Tepelné ztráty kotle budou v reálném případě závislé na 

výkonu, ale pro zjednodušení výpočtu jsou uváděny 2 GJ/h. Ztrátové teplo označované dále 



17 
 

ve schématu jednotlivých variant technologií Qloos reprezentuje tepelné ztráty v případě nižší 

poptávky po teple a nutnosti dochlazování před vstupem kondenzátu do nádrže napájecí vody. 

Tab.  7: Složení vzniklých spalin pro varianty 1-4 

Složení spalin   V1 V2 V3 V4 

O2 [%vol] 8,63 11,47 9,21 9,19 

CO2 [%vol] 9,25 6,84 8,12 7,68 

N2 [%vol] 71,45 71,77 69,63 67,08 

Ar [%vol] 0,87 0,87 0,84 0,82 

SO2 [%vol] 0,08 0,06 0,02 0,06 

HCl [%vol] 0,00 0,00 0,00 0,00 

H2O [%vol] 9,73 8,99 12,18 15,17 

Tab.  8: Vstupní parametry a výsledné produkce energií pro varianty 1-4 

  Označení Jednotka V1 V2 V3 V4 

Přídavné palivo (zemní plyn) (Vg) [mN
3/h] 0 10 10 0 

Přebytek vzduchu (α) [-] 1,82 2,47 1,98 1,60 

Teplo absorbované ve spal. 

komoře 
(Qh1) [GJ/h] 246 0 26 245 

Množství vyrobené páry (M2) [kg/h] 275811 38217 41792 9189 

Množství vyrobené páry (M2a) [kg/h] - - - 278699 

Tlak páry (P2) [Mpa] 17,5 4,0 4,0 4,0 

Tlak páry (P2a) [Mpa] - - - 17,5 

Teplota páry (T2) [°C] 540 400 400 540 

Isoentropická účinnost 

turbíny 
  [-] 0,85 0,70 0,75 0,85 

Produkce elektřiny na 1t 

sušiny kalu 
(Qe1) 

[MW/t suchého 

kalu] 
0,270 0,059 0,067 0,272 

Produkce užitného tepla na 1t 

sušiny kalu 
(Qh2) 

[GJ/(h*t suchého 

kalu)] 
0,0 10,8 11,0 0,0 

Protože součástí každé technologie nejsou jen aparáty energii produkující, ale také 

aparáty, pro které je nezbytné energii dodávat, je nutné posoudit a vyčíslit spotřebovanou 

energii nezbytnou pro provoz zařízení. Jedná se o energii pro pohon různých dopravníků 

(dávkování paliva, odvod tuhých residuí, dávkování sorbentů v systému čištění spalin), pohon 

čerpadel, pohon spalinového ventilátoru a dodávky tepelné energie (zpětný ohřev spalin, 

předhřev spalovacího vzduchu, předehřev paliva, sušení paliva). Některé technologické 

spotřeby energií jsou závislé na zvoleném návrhu systému čištění spalin (FGT).  
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4. Technologické uspořádání kalové koncovky pro různé 

kapacity v ČR 

Vzhledem k potenciálnímu množství dostupného kalu pro termické zpracování byla 

zvolena dvě variantní kapacitní řešení. Varianta 1 představuje produkci sušiny kalu ČOV s 

kapacitou 100 tis. EO, což je 10 t sušiny směsného surového kalu denně. Pro variantu 2 je 

zvolena produkce směsného surového kalu ČOV s kapacitou 1 mil. EO představující množství 

produkované sušiny směsného surového kalu ve výši 100 t denně. Pro obě kapacitní varianty je 

užito porovnání přímého spalování směsného surového kalu s různými postupnými úpravami 

zahrnujícími anaerobní stabilizaci s produkcí bioplynu využívaného v kogeneračních 

jednotkách. 

Při kapacitním řešení 1 (kapacita ČOV 100 tis. EO) lze uvažovat s anaerobní stabilizací 

kalu kombinující různé druhy předúpravy kalu v kombinaci s termickým procesem. Termický 

proces je ve dvou variantách, pomocí monospalovny kalu nebo kompaktní kontejnerové 

pyrolýzní jednotky. Tyto varianty jsou pak porovnány se spalováním směsného surového kalu, 

který je odvodněn pomocí odstředivek, vysušen nízkoteplotní sušárnou a spalován 

v monospalovně kalu. 

- Varianta 1, 1a a 1b: Anaerobní stabilizace a spalování anaerobně stabilizovaného kalu 

(MAS, KGJ, CEN/SCREW, DRYER, MINC) 

- Varianta 2 a 2a: Anaerobní stabilizace a pyrolýza anaerobně stabilizovaného kalu 

(MAS, KGJ, CEN/SCREW, DRYER, PYR) 

- Varianta 3: Přímé spalování směsného surového kalu (CEN, DRYER, MINC) 

Při kapacitním řešení 2 (kapacita ČOV 1 mil. EO) lze uvažovat s anaerobní stabilizací 

kalu s termickým procesem u varianty 2 doplněný termickou hydrolýzou. Tyto varianty jsou 

pak porovnány se spalováním směsného surového kalu, který je odvodněn pomocí odstředivek, 

vysušen nízkoteplotní sušárnou a spalován v monospalovně kalu. 

- Varianta 1: Anaerobní stabilizace a spalování anaerobně stabilizovaného kalu (MAS, 

KGJ, CEN, DRYER, MINC) 

- Varianta 2: Anaerobní stabilizace s termickou hydrolýzou a monospalováním kalu 

(TAS, KGJ, CEN, TH, HCEN, DRYER, MINC) 

- Varianta 3: Přímé spalování směsného surového (CEN, DRYER, MINC) 

4.1. Celkové porovnání obou kapacitních variant 

Pro možnost společného porovnání variant obou kapacit byly veškeré energetické toky 

přepočítány na 1 t sušiny směsného surového kalu na vstupu. Přepočítané hodnoty udává tab.  9, 

z hlediska tepelné energie jsou zobrazeny na obr.  11, z pohledu elektrické energie na obr.  12. 

 

 



19 
 

Tab.  9: Spotřeby a produkce energií v jednotlivých procesech kalové koncovky na 1t sušiny 

směsného surového kalu 

Proces Veličina Jednotka 

Kap1 

Var1 

Kap1 

Var1

a 

Kap1 

Var1

b 

Kap1 

Var2 

Kap1 

Var2

a 

Kap1 

Var3 

Kap2 

Var1 

Kap2 

Var2 

Kap4 

Var3 

Anaerobní 

stabilizace Spotřeba TE [MJ/h] 2800 2800 2800 2800 2800 0 2800 2800 0 

Kogenerace 
Produkce EE [kWh/h] 832 832 832 832 832 0 906 1098 0 

Produkce TE [MJ/h] 4641 4641 4641 4641 4641 0 4660 6125 0 

Předodvodnění Spotřeba EE [kWh/h] 0 0 0 0 0 0 0 29 0 

Termická 

hydrolýza Spotřeba TE [MJ/h] 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 

Odvodnění Spotřeba EE [kWh/h] 34 10 34 34 10 48 29 29 58 

Sušení 
Spotřeba EE [kWh/h] 160 208 208 160 208 251 165 74 232 

Spotřeba TE [MJ/h] 5360 6942 6942 5360 6942 8430 5362 2519 7515 

Termické 

zpracování 

Spotřeba EE [kWh/h] 240 240 240 58 58 360 65 24 84 

Spotřeba ZP [mN
3/h] 62 62 62 10 10 79 15 15 20 

Produkce EE [kWh/h] 89 89 0 0 0 228 151 140 386 

Produkce TE [MJ/h] 4832 4832 5326 2571 2571 14999 5806 5338 15002 

Celkem EE [kWh/h] 487 463 351 610 586 -431 798 1082 13 

Celkem TE [MJ/h] 1314 -268 225 -948 -2529 6569 2304 4745 7487 

Celkem TE po odečtu ZP [MJ/h] -45 -1626 -1133 -1053 -2634 4832 1978 4418 7055 

 

 

Obr.  11: Porovnání jednotlivých variant z hlediska produkce a spotřeby tepelné energie na 

1 t sušiny směsného surového kalu 
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Obr.  12: Porovnání jednotlivých variant z hlediska produkce a spotřeby elektrické energie na 

1t sušiny směsného surového kalu 

Z porovnání těchto výsledků je patrné, že v případě kapacitně větších zařízení je 

energetický potenciál využit efektivněji s vyšší účinností. Z hlediska tepelné energie vychází 

nejefektivněji varianty přímého spalování směsného surového kalu. Nevýhodou řešení 

spalování směsného surového kalu je nutnost výstavby monospalovny kalu přímo v areálu 

ČOV. To je způsobeno tím, že se pracuje s nestabilizovaným kalem, a je nutné jeho okamžité 

zpracování, aby nedocházelo k samovolným biologickým procesům. Další nevýhodou je 

produkce primárně tepelné energie, které je problematické uplatnit, pokud není v blízkosti 

zařízení tepelná síť, kde by docházelo k jeho využití. Z těchto důvodů je mnohem výhodnější 

produkovat větší množství elektrické energie (i s rizikem nižší účinnosti), protože přebytek lze 

obvykle prodat do distribuční sítě. S ohledem na výše uvedené je mnohem výhodnější využít 

variantu s anaerobní stabilizací s produkcí bioplynu a jeho využití v kogeneračních jednotkách 

pro výrobu elektrické a tepelné energie.  

4.2. Kritérium porovnání variant z hlediska účinnosti 

produkce energií 

Aby bylo možné porovnat jednotlivé varianty z hlediska celkové produkce energií, bylo 

zvoleno kritérium, které vychází z kritéria R1 pro hodnocení spaloven komunálních odpadů a 

vhodnosti jejich zařazení do kategorie zařízení na energetické využití odpadů. Úprava a 

aplikace kritéria na celou technologii linky kalové koncovky slouží pouze pro porovnání 

technologických variant v rámci této práce. 
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Význam parametrů Energy efficiency R1 pro tuto práci: 

− Ep – Veškerá vyprodukovaná energie (nezahrnuje nevyužitou energii, která je 

v rámci technologické linky mařena). Ep bude reflektovat korekční faktory, které 

kompenzují účinnosti výroby energií v ostatních zařízeních využívajících 

primární zdroje, např. uhelných elektrárnách. Tato úvaha je původní myšlenkou 

alternativně užívaných kritérií. To znamená, že je pro výrobu energie použito 

odpadů, případně kalů, uspoří se primární zdroje energie, které jsou takto 

nahrazeny, a tím je přepočítáno na uspořené primární zdroje energie. Pro 

elektrickou energii je korekční faktor 2,6. Hodnota vychází z běžné účinnosti 

výroby elektrické energie, která činí 38 % 







= 6,2

38,0

1
. Pro výrobu tepelné 

energie je korekční faktor 1,1 vycházející z průměrné účinnosti výroby tepelné 

energie 90 % 







= 1,1

9,0

1
. 

− Ef – Externí dodávka energie do technologie. Převážně je uvažováno se spotřebou 

zemního plynu pro start a stabilizaci v termickém procesu. U technologií 

s nedostatkem tepelné energie bude navíc zahrnuto množství na zvýšení výkonu 

kogenerace. 

− Ei – Externí dodávka elektrické energie.  Tento parametr bude významný pouze u 

varianty se spalováním směsného surového kalu, kde proces není soběstačný a je 

nutné ho dotovat elektrickou energií ze sítě. 

− Ew – Hodnota kalorického obsahu sušiny směsného surového kalu na vstupu do 

technologie kalové koncovky. 

Souhrn hodnot parametrů pro jednotlivé technologie je uveden v tab.  10. Za účelem 

porovnání technologií je zaveden předpoklad využití veškeré produkované energie. 

Tab.  10: Hodnoty kritéria Energy efficiency(R1) a dílčích parametrů 

Veličin

a Jednotka 

Kap1 

Var1 

Kap1 

Var1a 

Kap1 

Var1b 

Kap1 

Var2 

Kap1 

Var2a 

Kap1 

Var3 

Kap2 

Var1 

Kap2 

Var2 

Kap2 

Var3 

Ew [MJ/tsuš.SSK] 15812 15812 15812 15812 15812 15812 15812 15812 15812 

Ep [MJ/tsuš.SSK] 6007 5751 3868 8043 10692 7226 10005 15349 8269 

Ef [MJ/tsuš.SSK] 1358 2119 1509 1610 3665 1737 326 326 432 

Ei [MJ/tsuš.SSK] 0 0 0 0 0 4038 0 0 0 

Účinnost výroby (R1) 0,28 0,21 0,14 0,38 0,37 0,09 0,62 0,96 0,50 
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5. Návrh technologické linky pro zpracování kalů 

Zařízení technologické linky na zpracování anaerobně stabilizovaného kalu menších 

kapacit ČOV (okolo 100 tis. EO) lze rozdělit do provozních souborů (PS01 a PS02). Provozní 

soubor PS01 zahrnuje předúpravu kalu před jeho termickým zpracováním, provozním 

souborem PS02. V rámci disertační práce bylo vytvořeno technologické schéma celé linky ve 

složení z odvodnění pomocí šroubového lisu, vysušení nízkoteplotní pásovou sušárnou a 

termický stupeň skládající se ze dvou paralelních pyrolýzních jednotek. Vytvořené 

technologické schéma je součástí příloh disertační práce. 

Zařízení technologické linky na zpracování anaerobně stabilizovaného kalu z větších 

kapacit ČOV (okolo 1 mil. EO) lze rozdělit do několika na sebe navazujících provozních 

souborů (PS01 – PS09). Provozní soubor PS01 zahrnuje předúpravu kalu před jeho termickým 

zpracováním, jehož součásti jsou rozděleny ve zbylých provozních souborech. PS02 zahrnuje 

spalovací zařízení a utilizace tepla, PS03 paro-vodní hospodářství, PS04 chladící okruh, PS05 

čištění spalin, PS06 pomocné provozy nezbytné pro činnost systému čištění spalin, PS07 emisní 

monitoring a komín, PS08 stanice stlačeného vzduchu a PS09 výměníkovou stanici pro 

produkci teplé vody využívané pro vytápění sušárny kalu a přebytky tepla CZT nebo ostatní 

provozy v areálu zařízení. V rámci disertační práce bylo vytvořeno technologické schéma celé 

linky ve spolupráci se souběžně zpracovávanými disertačními prácemi [] a [], kde je dále 

rozpracována možnost začlenění zařízení pro termické zpracování čistírenských kalů 

v součinosti a optimalizaci využití odpadního tepla se zařízením na energetické využití odpadů. 

Vytvořené technologické schémaje součástí příloh disertační práce. 
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Závěr 

V České republice se vyprodukuje zhruba 170 kt sušiny kalu za rok, z toho je přímo 

aplikováno na zemědělskou půdu cca 60 kt za rok. Kal obsahuje významné množství fosforu. 

Fosfor je důležitou součástí hnojiv a je nezbytný pro růst rostlin. Nicméně kal obsahuje celou 

řadu škodlivých látek (těžké kovy, mikropolutanty, patogenní organismy), které znemožňují 

jeho přímé využití na zemědělských půdách bez předešlé účinné hygienizace. Limity pro 

aplikaci kalů na zemědělskou půdu jsou neustále zpřísňovány a v některých západních zemích 

je jejich použití dokonce zakázané, případně je zavedena povinnost označování zemědělských 

produktů nabízených v obchodech tak, aby bylo patrné, že byly vypěstovány na polích, kde byl 

ke hnojení použit čistírenský kal. To má za následek sníženou poptávku po takto vypěstovaných 

a označených potravinách a nezájem obchodních řetězců zboží odebírat. Proto je další možností 

čistírenské kaly co nejefektivněji energeticky zhodnotit a zároveň získat fosfor ve formě, která 

by byla vhodná pro použití v zemědělství. Toho lze docílit zpětným získáváním fosforu 

z popela v případě spalování kalu (při množství 170 kt sušiny kalu za rok lze získat P2O5 o 

množství 8,7 kt/rok), nebo aplikací tuhého zbytku z procesu pyrolýzy. Tuhý zbytek z pyrolýzy 

obsahuje kromě fosforu a karbonizovaného uhlíku, anorganickou složku kalu a těžké kovy. 

Karbonizovaný uhlík je v zemědělství prospěšný nejen proto, že na svém povrchu je schopný 

zadržovat vodu, ale také má dlouhou dobu rozpadu umožňující postupné uvolňování fosforu a 

zakonzervování těžkých kovů zamezující jejich uvolnění do půdy. 

Asi 80 % produkovaného kalu připadá na ČOV s kapacitou přes 10 tis. EO, které jsou 

vybaveny biologickým stupněm hygienizace kalu. V závislosti na způsobu hygienizace se 

kalorický obsah sušiny kalu pohybuje v rozmezí 10-16 MJ/kg sušiny kalu. V produkovaném 

kalu se nachází energie v rozmezí 1,7*106 GJ/rok (v případě spalování anaerobně 

stabilizovaného kalu) až po 2,72*106 GJ/rok (v případě spalování směsného surového kalu). 

Za účelem termického zpracování kalů, je nezbytné snížit obsah vody v kalu, který po 

mechanickém odvodnění je cca 70 až 75 % hm, což jej činí prakticky nespalitelným. Jedním 

z úkolů této práce je určení nejvýhodnějšího stupně vysušení kalu před jeho spalováním. Proto 

byl vytvořen výpočetní model sušárny v programu MS Excel s využitím rozhraní VBA, na 

základě kterého byla připravena implementace bloku sušárny do programu W2E. K přípravě 

modelu byly využity praktické poznatky k používaným pracovním podmínkám nízkoteplotní 

sušárny a typickému obsahu H2O v odcházejícím odpadním plynu. V softwaru W2E byl 

následně model sušárny doplněn o zařízení na spalování kalů. Výsledný model umožňuje 

simulovat chování sestavy sušárny a spalovny kalu v závislosti na proměnné výstupní sušině 

kalu ze sušárny a vyhodnotit dopady na produkci a spotřebu energií.  

V rámci práce byly posuzovány i možnosti spoluspalování kalů s fosilními palivy a 

odpady ve stávajících elektrárnách nebo teplárenských provozech, případně zařízení EVO, kdy 

je nahrazena část primárního paliva kalem. Spoluspalováním je dosaženo vyšší účinnosti 

výroby energie, protože se jedná o kapacitně a výkonově mnohem větší zařízení, než tomu 

může být při monospalování kalů. Vzhledem k tomu, že na kal je pohlíženo jako na odpad, je 

nevýhodou spoluspalování odpadů s jinými palivy nutnost realizace opatření za 
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účelem dodržení legislativních podmínek vztahujících se k režimu spoluspalování paliv 

s odpady. 

V rámci této práce byly uvažovány dva případy velikosti ČOV. Prvním případem byla 

denní produkce směsného surového kalu 10 t/h odpovídající produkci kalu ČOV o velikosti 

přibližně 100 tis. EO a v druhém případě produkci sušiny směsného surového kalu 100 t/h, 

odpovídající velikosti ČOV o kapacitě 1 mil. EO. Pro tyto produkce směsného surového kalu 

bylo posuzováno, kolik energie ve formě tepelné energie a elektrické energie se dá získat při 

alternativní konfiguraci zpracování SSK. Variantně s anaerobním zpracováním nebo bez něho, 

odvodněním, sušením a termickém zpracování pomocí monospalování, nebo pyrolýzy. 

Pro kapacity ČOV okolo 100 tis. EO a zpracovávání anaerobně stabilizovaného kalu 

v sestavě sušárna a spalování kalů, vychází z hlediska energetické spotřeby nejvýhodněji 

vysušit kal na 90 % sušiny, protože není třeba přídavného spalování zemního plynu pro 

stabilizaci hoření, jako je tomu při vysušení na 60–75 % sušiny kalu. Energetický zisk bilance 

produkce a spotřeby tepelné energie je sice vyšší než při vysušení na 90 % sušiny kalu (1,4 GJ/t 

sušiny ASK při vysušení na 60 % sušiny oproti 1,2 GJ/t sušiny ASK při vysušení na 90 % 

sušiny), ale z důvodu nízké výhřevnosti méně vysušeného spalovaného kalu (5,1–6,4 MJ/kg) je 

třeba zvýšit teplo dodávané do spalovacího prostoru spalováním přídavného paliva. Spalováním 

kalu o obsahu sušiny 60 % je spotřeba zemního plynu, jako přídavné palivo, až o 120 mN
3/t 

sušiny ASK vyšší než při spalování kalu vysušeného na 90 % sušiny.  

Produkce energií ze spalování anaerobně stabilizovaného kalu, pro kapacity ČOV 

10 t sušiny SSK denně a stupeň vysušení kalu na obsah 90 % sušiny, v případě kogeneračního 

režimu je produkce tepelné energie rovna 7,66 GJ/t sušiny ASK, produkce elektrické energie 

132 kWh/t sušiny ASK (v případě bez kogeneračního režimu pouze s produkcí tepelné energie 

je produkce tepelné energie 8,15 GJ/t sušiny ASK) a spotřeba pro proces sušení 6,95 GJ/t sušiny 

ASK. Celková produkce tepelné energie ze spalování anaerobně stabilizovaného kalu 

vysušeného v sušárně na 90 % sušiny v sestavě sušárna/spalování kalu je 0,7-1,2 GJ/t sušiny 

ASK v závislosti na použití kogeneračního režimu a produkci elektrické energie. 

V případě větších kapacit ČOV okolo 1 mil. EO bylo vytvořeno technologické schéma a 

výpočetní model spalování kalů ve vazbě na rozpracování problematiky energetického využití 

odpadů a kalů probíhajících v paralelně zpracovávaných disertačních pracích [13] a [14], kde 

je dále rozpracována možnost začlenění zařízení pro termické zpracování čistírenských kalů v 

součinnosti se zařízením na energetické využití odpadů a optimalizací využití odpadního tepla. 

Z energetické bilance soustavy sušárna a monospalovna kalu vychází nejefektivněji vysušení 

kalu v sušárně na 80–90 % sušiny. Při vysušení na 90 % sušiny v nízkoteplotní sušárně je 

nadprodukce tepelné energie 0,56 GJ/t sušiny ASK a chybějící množství elektrické energie 62,5 

kWh/t sušiny ASK.  

Technologický blok sloužící k energetickému zhodnocení kalů z ČOV musí být 

organicky začleněn do celého komplexu kalové koncovky. Kalová koncovka zahrnuje další 

procesy na záchyt, separaci a biochemické úpravy kalů, jako jsou anaerobní vyhnívání 

s produkcí bioplynu a jeho využití v kogeneračních jednotkách, odvodnění, případně termická 

hydrolýza v porovnání technologického celku bez anaerobní stabilizace, pouze s odvodněním, 
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sušením a spalováním. Při velikosti regionální ČOV o velikosti cca 100 tis. EO a kalové 

koncovky s anaerobní stabilizací vychází téměř všechny hodnocené varianty s nedostatečnou 

produkcí tepelné energie a je nutné ji do procesu dodat z externího zdroje. Jediná hodnocená 

varianta, která je energeticky soběstačná s mírnou nadprodukcí 1,31 GJ/t sušiny SSK tepelné 

energie a nadprodukcí 463 kWh/t sušiny SSK elektrické energie je technologický celek složený 

z anaerobní stabilizace, kogenerační jednotky, odvodnění pomocí odstředivky, sušení a 

monospalování kalu. Z pohledu tepelné energie je také soběstačná varianta s přímým 

spalováním směsného surového kalu bez anaerobní stabilizace (nadprodukce tepelné energie 

6,57 GJ/t sušiny SSK), ale s nedostatečnou produkcí elektrické energie (deficit EE je 

461 kWh/t sušiny SSK). Ostatní hodnocené varianty vyžadují externí dodávku tepelné energie. 

Jedná se o varianty s anaerobní stabilizací doplněnou o kogenerační jednotku, odvodnění na 

šroubovém lisu, sušení a spalování monospalovně kalu (celkové chybějící množství tepelné 

energie 0,61 GJ/t sušiny SSK při celkové produkci elektrické energie 463 kWh/t sušiny SSK 

v kogeneračním režimu monospalovny kalu a 0,12 GJ/t sušiny SSK tepelné energie při 

351 kWh/t sušiny SSK elektrické energie ve variantě pouze s výrobou tepelné energie 

v monospalovně kalu). Nedostatek tepelné energie je také u obou variant s pyrolýzní jednotkou 

doplněné anaerobní stabilizací s kogenerační jednotkou, odvodněním pomocí šroubového lisu 

nebo odstředivky a sušárny. U varianty se šroubovým lisem je potřeba dodat tepelnou energii 

2,87 GJ/t sušiny SSK a varianty s odstředivkou 1,21 GJ/t sušiny SSK. V tomto případě se 

nabízí integrace např. se zařízením na energetické využívání odpadů, nebo navýšení výkonu 

kogeneračních jednotek a spalování většího množství zemního plynu.  

U velkých kapacit ČOV velikosti okolo 1 mil. EO je ve všech hodnocených variantách 

vyšší produkce tepelné energie než její spotřeba. Nadprodukce tepelné energie je od 

2,87 GJ/t sušiny SSK (produkce elektrické energie 798 kWh/t sušiny SSK) u varianty 

s anaerobní stabilizací, odvodněním, sušením a spalováním kalu až po 7,49 GJ/t sušiny SSK 

(produkce elektrické energie 13 kWh/t sušiny SSK) v případě spalování SSK. Oproti menším 

kapacitám byla mezi porovnávané varianty zařazena, jako v poslední době v zahraničí často 

aplikovaná technologie, i sestava kalové koncovky s termickou hydrolýzou.  

Pro účel porovnání všech variant z hlediska efektivnosti využití energií bylo upraveno 

kritérium R1 pro hodnocení zařízení na energetické využívání odpadů. Mezní hodnota kritéria 

R1 hodnocení zařízení na energetické využití odpadů je 0,65 pro zařízení povolená po 

31. 12. 2008. Na základě tohoto upraveného kritéria R1 vychází nejefektivněji kalová koncovka 

v konfiguraci s anaerobní stabilizací, doplněná o termickou hydrolýzu anaerobně 

stabilizovaného kalu. Hodnota upraveného kritéria vychází 0,96, na rozdíl od varianty bez 

termické hydrolýzy 0,62, nebo přímého zpracování směsného surového kalu 0,5, kde není 

vlastní produkcí elektrické energie pokryta spotřeba kalové linky. Hlavní výhody technologie 

s termickou hydrolýzou jsou vyšší produkce bioplynu a redukce sušiny kalu, lepší 

odvodnitelnost kalu a s tím spojená nižší spotřeba sušáren.  

Bylo zjištěno, že přímé spalování směsného surového kalu je výhodné pouze v případech, 

kde není zavedena již stávající anaerobní stabilizace, nebo je nutná její kompletní rekonstrukce 

a především pokud je zajištěn odběr přebytečné produkce tepelné energie. V ostatních 
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případech je výhodnější sestava technologie s anaerobní stabilizací s využitím produkovaného 

bioplynu v kogeneračních jednotkách a spalování vyhnilého kalu, v ideálním případě doplněné 

o stupeň termické hydrolýzy. 

Z výsledků práce vyplývá, že soustava zařízení sušárny a monospalování anaerobně 

stabilizovaných kalů může být za určitých podmínek soběstačná z hlediska produkce a spotřeby 

tepelné energie. Nejdůležitějším parametrem významně ovlivňujícím energetické hodnocení 

této sestavy je obsah sušiny vstupního kalu do sušárny (kvalita odvodnění). Mezní hodnotou 

obsahu vstupní sušiny kalu do sušárny pro energetickou soběstačnost je 28 % sušiny. Dosažení 

odvodnění vstupního kalu na 30 % sušiny je sestava soběstačná z hlediska tepelné energie a při 

sušení na 90 % sušiny je dosahováno produkce tepelné energie 0,617 GJ/t sušiny ASK. Vlivem 

nekvalitního odvodnění například pouze na 25 % sušiny na vstupu do sušárny je soustava 

nesoběstačná a je nutné do procesu dodat externí energii 1,60 GJ/t sušiny ASK. V tomto případě 

je vhodná integrace s jinými zdroji produkujícími nízkopotenciální teplo, pomocí kterého může 

být vyrovnán energetický deficit a dosaženo energetické soběstačnosti pomocí integrace 

dalšího zařízení. 
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Význam symbolů a zkratek 

Označení Význam 

ASK Anaerobně stabilizovaný kal 

CZT Centrální zásobování teplem 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ESP Elektrostatický odlučovač 

EVO Energetické využívání odpadů 

FGT Systém čištění spalin 

h Účinnost výroby energií 

HHV Spalné teplo 

HRSG Kotel na odpadní teplo 

i entalpický tok 

IRR Vnitřní výnosové procento 

LHV Výhřevnost 

m Hmotnostní množství 

MW Molární hmotnost 

n Látkové množství 

OZE Obnovitelný zdroj energie 

PAH Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCDD/F Polychlorované dibenzodioxiny a furany 

Q Tepelná energie 

r Výparné teplo 

s Měrná tvorba spalin 

SCR Selektivní katalytická redukce 

SNCR Selektivní nekatalytická redukce 

SSK  Směsný surový kal 

TZL Tuhé znečišťující látky 

VBA Visual Basic Apllication 

VOC Těkavé organické sloučeniny 

x Hmotnostní zlomek 
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