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Anotace 

Tématem této diplomové práce je úprava kalů po neutralizaci kyselých odpadních vod ze 

závodu leptání skla v Karolince. 

V úvodních kapitolách seznamuje se společností Crystalex CZ a jejími dekoračními 

technikami. V dalších částech diplomové práce se zaměřuje na problematiku s nakládáním 

s odpadními kaly způsoby a typy úpravy kalů. Závěrem ukazuje úspory, které vznikly 

zavedením technologie zpracování kalů v kalolisu. 

V úvodu  

Klíčová slova:  

Kaly, kalolisy, kalové hospodářství, odstředivky, neutralizační stanice, stacionární zdroj, 

technologický zdroj. 

 

Summary: 

The topic of this thesis is to regulate sludge after neutralization of acidic wastewater from 

the plant in glass etching Karolinka.  

In the introductory chapters with Crystalex CZ and its decorative techniques. In other parts 

of the thesis focuses on the problem of wastewater sludge treatment methods and types of 

sludge. In conclusion shows savings resulting from the introduction of technology in the 

processing of sludge filter press. 

 

Key words: 

Sludges, filter presses, sludge, centrifuge, neutralization station, stationary source of 

technological resource. 
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1 Úvod a cíl diplomové práce 

Mezi tradiční průmyslové obory v České republice patří sklářský průmysl. Sklo je jeden z 

nejvýznamnějších materiálů, který má velmi široké uplatnění nejen v průmyslu, 

stavebnictví či architektuře, ale také se uplatňuje v interiérech jako dekorativní nebo 

užitkové sklo.  

Pokračovatelem nejlepších tradic českého sklářství je společnost Crystalex CZ, s.r.o. Je 

největším domácím výrobcem nápojového skla a patří zároveň v tomto oboru i mezi přední 

světové výrobce. V současné době je na světových trzích žádané zejména dekorované sklo. 

Firma ve svých závodech vyrábí škálu výrobků ze skla, které jsou zdobeny různými 

dekoračními technikami. Mezi nejvýznamnější patří celá řada ručních tradičních i 

originálních moderních dekoračních technik např. pantograph, diaryt, stříkání, pískování, 

malování, vysoký smalt a sítotisk. Pro řadu dekorů se využívá i kombinace výše 

uvedených dekoračních technik. 

Pro výrobu skla využívá společnost vlastní křišťálovou sklovinu kategorie Cristallin. Pro 

přípravu sklářského kmene využívá kvalitní křemenný písek, naopak nevyužívá sloučeniny 

olova. Tato sklovina nepatří do skupiny obyčejných sodo-draselných skel, ale do 

speciálních křišťálových. O zařazení do této skupiny rozhoduje dodržení stanovených 

fyzikálních a chemických vlastností. Výrobky z této skloviny zaručují zdravotní 

nezávadnost. 

Cílem diplomové práce je návrh ekonomického zhodnocení technologie, která byla 

projektována pro zlepšení úpravy kalů nákupem kalolisu Antares, což výrazně sníží 

náklady na jejich likvidaci ve Sklárně Karolinka. Ty vznikají v závodě Sklárna Karolinka 

po neutralizaci kyselých vod při dekorování skla technikou leptání. Společnost Crystalex 

CZ, s.r.o. do tohoto závodu dopravuje polotovary, které jsou v Karolince dekorovány.  

Příslušné změny technologie mohou buďto samy o sobě snížit výrobní náklady nebo zvýšit 

diferenciaci a technologický pokrok firmy, zároveň by také měly splňovat požadavky na 

čistší produkci a techniky BAT v rámci snižování negativních vlivů na životní prostředí. K 

tomuto cíli vedou dvě možné cesty – buďto je možno zlepšit používanou technologii v 

dané výrobní činnosti nebo vynaložit investice do zavedení technologie zcela nové. [6] 
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2 Charakteristika společnosti Crystalex  

Společnost Crystalex CZ, s.r.o. v Novém Boru patří mezi nejvýznamnější české výrobce 

užitkového skla. Specializuje se na výrobu kalíšků, odlivek, decanterů, váz a mís. Kromě 

produkce hladkého skla má firma k dispozici také velké množství dekoračních technik. 

Jedná se například pantograf, diaryt, stříkání malování, sítotisk, odtisky a pískování. V 

loňském roce činil obrat cca 32 mil. EUR a pro letošní rok je naplánován nárůst na 40 mil. 

EUR. Společnost Crystalex CZ, s.r.o. je převážně exportní firmou a vyváží téměř 90% své 

produkce do celého světa. K těm patří země Evropské Unie, Rusko a jeho bývalé země, 

americké a asijské trhy i země blízkého východu. Společnost Crystalex je exkluzivním 

majitelem klíčových ochranných známek Bohemia Crystal
R 

a Bohemia Glass
R
. 

Do Sklárny Karolinka, která je součástí podniku Crystalex s.r.o., jsou z Nového Boru 

dováženy polotovary. Na Obrázku č. 1 je zobrazena mapka okolí obce Karolinka ve 

Zlínském kraji.  

 

Obrázek č. 1: Mapka okolí obce Karolinka [1] 

K finální úpravě dochází právě v Karolince, kde se provádí leptání skla, při němž vzniká 

značné množství kyselých odpadních vod, které je nutno podrobit příslušným čistírenským 

úpravám. Poté jsou hotové výrobky rozváženy širokou logistickou sítí k zákazníkům.  

Technologie využívané při čištění odpadních vod i při zpracování vzniklých odpadních 

kalů se od sebe liší používáním různých druhů úpravárenských strojů a zařízení. V zájmu 

ekonomické prosperity závodu i vlivu výroby na životní prostředí je třeba pečlivě zvážit 

výběr těchto strojů a zabezpečit jejich správné a řádné využití. 
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Na obrázku č. 2 jsou v mapě vyznačeny sklárny, které spadají pod společnost Crystalex CZ 

Nový Bor.  

 

Obrázek č. 2: Mapa ČR a sklárny Crystalex Nový Bor [2] 

Na Obrázku č. 

3 je vstupní 

brána Sklárny 

Karolinka od 

hlavní silnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Čelní pohled na Sklárnu Karolinka 



Radim Kaliničenko: Úprava kalů po neutralizaci kyselých odpadních vod ze závodu leptání skla v Karolince 

2014  4 

Zdroj: foto Martin Talaš 

3 Technologie Sklárny Karolinka 

V provozu Sklárny Karolinka se provádí finální úprava dodaných skleněných výrobků, 

jako je leptání, malování a broušení. Tyto výrobní technologie jsou soustředěny v 

samostatném objektu závodu, kde pracuje přibližně sto zaměstnanců.  Kromě toho se na 

území sklárny nachází několik dalších budov, v nichž dochází k nakládání s nebezpečnými 

látkami. V celém provozu firmy jsou uplatňovány společné technické a provozní předpisy 

a jsou využívány jednotně související infrastruktury a manipulační a skladová zařízení. 

V areálu sklárny jsou toxické látky využívány zejména v dílnách leptárny a malírny, v 

provozní laboratoři, v neutralizační stanici, ve skladech olejů a kyselin, v provozním 

skladu zásob chemikálií, v údržbářské dílně a také v plynové kotelně, v demistanici a 

trafostanici. [15] Na následujícím Schématu č. 1 je zobrazen technický nákres areálu 

Sklárny Karolinka. 

 

Schéma č. 1: Technický nákres areálu 

Zdroj: Dle Přílohy č. 1. Havarijního plánu Sklárny Karolinka upravil Radim Kaliničenko. 

 

Technologický postup leptání skla využívá kyselinu fluorovodíkovou v uzavřeném zařízení 

v leptárenské dílně. Skleněné předměty se nejprve namáčejí do nádrže o objemu 1 m
3
, v 

níž je směs včelího vosku, ceresinu a parafinu v poměru 70 : 15 : 15 [%]. Po vyjmutí z 

nádrže následuje vyrývání dekorových vzorů do voskové vrstvy v automatické lince 
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(voskorytech) a vyleptávání vyrytých ornamentů v leptací lince. Technologická linka se 

skládá ze čtyř pětisetlitrových nádrží, které obsahují 25 – 40% roztok kyseliny 

fluorovodíkové, z dvousetlitrové oplachové nádrže a z ostřikovací oplachové sprchy. 

Lázně, které obsahují roztok kyseliny fluorovodíkové, pracují za běžné provozní teploty. 

Skleněné výrobky jsou poté zbavovány vrstvy voskové směsi v mycí lince, kde jsou 

ponořovány do nádrží obsahující alkalické čisticí prostředky na bázi tenzidů (jar, prací 

prášky) se střídavými mezioplachy a závěrečným opláchnutím v demineralizované vodě 

(chemicky upravená voda, která má předepsanou chemickou a fyzikální jakost podle ČSN 

12952-12), přičemž tyto lázně se udržují při teplotě 50 – 90 °C. [15] [17] 

Pod veškerým technologickým zařízením leptárny jsou umístěny odchytné kanály, které 

ústí do kanalizačního potrubí vedoucího do neutralizační stanice. Před odvodem odpadních 

oplachů je předřazen lapač vosku. 

Sesbíraný vosk je následně provařen a po ztuhnutí je opět používán na opravy voskového 

filmu na povrchu výrobků před leptáním a na nalepování jednotlivých leptaných kusů na 

tzv. leptací plata. Celé pracoviště dílny má kyselinovzdornou uhlíkovou dlažbu i obklady 

stěn. 

Kyselina fluorovodíková, která je používána k leptání skla je z hlediska environmentálního 

látkou, která nejvíce zatěžuje životní prostředí. Tato kyselina je bezbarvá a čirá tekutina s 

ostrým, štiplavým zápachem. Je velmi dobře mísitelná s vodou a není hořlavá. Samotná 

kyselina i její výpary způsobují závažná poleptání kůže. Při vyšších koncentracích jsou 

následky na živé tkáně velmi bolestivé, špatně se hojící léze, vodové puchýře a vředy, 

které zasahují hluboko pod kůži. Při vdechnutí par může dojít k edémům plic a při polknutí 

k perforaci žaludečních stěn. Pro vysokou toxicitu této kyseliny je nutno používat značení 

podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický 

zákon), v němž je tato kyselina zařazena pod katalogovým číslem 060103. [8] [10] 

Následující Schéma č. 2 zobrazuje technologické postupy leptání skla.  
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Schéma č. 2: Technický nákres leptací linky (převzato a upraveno)[10] 

3.1 Technologie malování 

Při tomto výrobním procesu jsou používány pouze barvy, které neosahují žádnou příměs 

toxických látek a které jsou ředitelné vodou.  Při ručním malování na skleněné výrobky 

mohou být rovněž použity i organické směsi obsahující zlato a platinu. 

3.2 Technologie broušení skla 

Tento finální krok výrobního procesu má za úkol odstranit případné vady na povrchu 

skleněných výrobků. Defekty jsou ručně obrušovány pomocí brusných kotoučů a skelný 

prach je oplachován vodou, která je odváděna do odkalovací jímky o objemu 2 m
3
. V této 

jímce dochází k usazování kalu, který je po dosažení stanovené výšky sloupce odebírán a 

předáván k dalšímu zpracování. Přepadová voda z jímky odchází do kanalizační sítě. [9] 

Návaznost mezi výrobními provozy a neutralizační stanicí názorně zobrazuje následující 

Schéma č. 3. 
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Schéma č. 3: Návaznost leptárny a neutralizační stanice. 

Zdroj: Dle „Blokové schéma zdrojů znečišťujících ovzduší“ v Příloze č. 1 Havarijního plánu upravil Radim 

Kaliničenko. 
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4 Obecná charakteristika úpravy odpadních vod a vzniku kalů 

Mezi základní cíle úpravy průmyslových odpadních vod je odstranění jejich znečištění, 

které způsobují různé příměsi a rozpuštěné nebezpečné látky z výrobních procesů. Úprava 

čistírenských kalů se provádí v kalovém hospodářství čistíren vod za účelem umožnění 

jejich bezpečného odstraňování, resp. dalšího využití.  

4.1  Legislativní řešení problematiky čištění průmyslových odpadních vod a kalů 

Kal jako hlavní produkt úpravárenských procesů, které patří z hlediska ochrany životního 

prostředí mezi zdroje znečištění, to znamená odpady. Původci odpadů jsou povinni zajistit 

zneškodnění odpadu, pokud není možné jeho další využití. Základem řešení, co s odpadem 

je jeho zařazení podle zákona o odpadech. Původci a oprávněné osoby jsou povinni odpad 

zařadit podle Katalogu odpadů. Koncepce EU a legislativa ČR ve věci nakládání s odpady 

vycházejí ze základního hierarchického rozlišování odpadů, které upřednostňují v první 

řadě technologie, které zamezují vznik odpadů a poté následuje jejich zhodnocení 

(recyklace, energetické využití s upřednostněním materiálového zhodnocení) a jejich 

odstranění je až na posledním místě (spálení bez energetického využití a uložení na 

skládku). Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v 

zařízeních, místech a objektech k tomu určených. Při těchto činnostech nesmí být 

ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmí být překročeny limity znečistění 

stanovené zvláštními předpisy. Původce odpadu se může odpadu zbavit pouze způsobem 

stanoveným tímto zákonem. Jednou z možností zneškodňování průmyslových kalů je 

podle § 7 tohoto zákona ukládání na skládky, které svým technickým stavem splňují 

požadavky stanovené tímto zákonem. Rozhodujícím prvkem pro ukládání kalů na skládky 

je obsah škodlivých látek ve vodním výluhu. Vznik kalu a nakládání s ním je ošetřen 

právními předpisy vodního hospodářství a odpadového hospodářství.  

Právní úprava vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, 

podle nějž kaly vznikají při provozu vodního díla (§ 55, odst. 1) – úpravny vody a zejména 

čistírny odpadních vod. Provoz těchto vodních děl se realizuje podle schváleného 

provozně-manipulačního řádu (§ 59, odst. 1 písmeno a). V provozně-manipulačním řádu se 

vymezí kvantitativní, kvalitativní parametry vznikajících kalů a způsob nakládání s nimi v 

rámci legálního provozu zmíněných vodních děl. [17] 

Další základní právní normou je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění novely č. 

169/2013 Sb., jehož § 32 definuje, že za kal se považuje: 
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„1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní 

vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody 

stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, 

2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení, 

3. kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených, 

b) upraveným kalem - kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, 

dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se 

významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s 

jeho aplikací, 

c) použitím kalu - zapracování kalu do půdy, 

d) programem použití kalů - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem.“ [17].[18] 

Od zařazení se většinou odvíjí i způsob nakládání s kaly. Omezení možnosti ukládání kalů 

jako biodegradabilního odpadu je dáno požadavky Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách 

odpadů, která ukládá členským státům omezení množství biodegradabilního odpadu (BRO) 

ukládaného na skládky, což již zohledňuje vyhláška č.294/2005 Sb., vyhláška o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.[19] 

Dalšími právními předpisy, které upravují nakládání s kaly je vyhláška č. 376/2001 Sb., o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů [20]; vyhláška č. 

383/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů [21]; 

vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 

pozdějších předpisů [22] vyhláška č. 382/2001 Sb., o používání kalů na zemědělské půdě, 

ve znění pozdějších předpisů [23] a vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s 

biologicky rozložitelnými odpady, v platném znění. [24] Na základě znalosti technologie 

vzniku kalu je nutno zvážit, jestli nemá nebezpečnou vlastnost.[25] 

4.2 Technologie používané při úpravě kalů z odpadních vod 

Úprava kalů z neutralizační stanice na požadované vlastnosti má za cíl umožnit likvidace, 

případně ukládání kalové sušiny v souladu s požadavky zákona o odpadech. Základní 

technologie kalového hospodářství se skládají z dílčích procesů, mezi něž patří jímání 
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tekutých kalů z jednotlivých separačních zařízení a z jejich pomocných provozů, 

zahušťování kalů a pracích vod, úprava zahuštěných kalů a odvodňování kalů a manipulace 

s nimi. 

Při návrhu parametrů jednotlivých zařízení kalových koncovek odpadních vod je třeba 

přihlížet k možnostem a potřebám provozu i k technickým a ekonomickým aspektům 

problému. To například znamená odpovídající návrh objemu zahušťovacích nádrží 

vzhledem k zařízení strojního odvodnění i k požadavkům provozu na přerušovaný či 

kontinuální provoz. 

Odvodňování kalů je nejdůležitější proces celého kalového hospodářství, jehož kvalita má 

rozhodující vliv na výsledný efekt celého procesu zpracování kalů. Požadovaného stupně 

sušiny v odvodněném kalu můžeme v současnosti docílit pouze použitím některé z metod 

strojního odvodnění. 

Při zřizování nebo modernizaci kalových provozů bývají investor i provozovatel často 

postaveni před problém, jakou metodu strojního odvodnění kalů pro konkrétní provoz 

zvolit. Zvláště pak, když všichni dodavatelé technologických zařízení tvrdí, že jejich 

zařízení je to nejlepší a ideální pro vyřešení daného problému. Proto je velmi vhodné si 

provést srovnání jednotlivých zařízení s výčtem dosažených efektů těchto zařízení, 

vynaložených investic i nákladů na provoz a provozních zkušeností z podobných provozů 

[19]. Technologická zařízení používaná pro odvodňování všech druhů kalů se dělí na tři 

nejvíce používané druhy strojů, které využívají rozdílných principů úpravnických metod. V 

současnosti existuje široká škála mnoha výrobních typů kalolisů, pásových lisů a 

odstředivek. Využitím těchto zařízení lze dosáhnout požadovaných parametrů hodnot 

sušiny v konečném produktu odvodňování. Celkový procentuální obsah sušiny by se měl 

pohybovat v mezích od 25 do 40 %. Při úpravárenských procesech v čistírnách 

průmyslových odpadních vod, které se vyznačují velkým obsahem znečišťujících příměsí a 

kontaminantů, je zapotřebí dosáhnout co nejvyšších hodnot obsahu sušiny v odvodněném 

kalu. Z hlediska environmentálního je nejhorším možným řešením ukládání 

neutralizačních kalů, které vznikly ve výrobních provozech a jsou kontaminovány 

kyselinami, na odkalištích, protože v těchto případech vždy hrozí únik škodlivých látek z 

uložených kalů do okolních složek životního prostředí. 
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4.3 Kalolisy 

Jedním ze způsobů, jak  odstranit průmyslové kaly je jejich filtrace v kalolisu. Kalolisy 

jsou diskontinuální zařízení, v nichž je filtrovaná suspenze pod tlakem 1,5 až 2,5 MPa 

dopravována do filtračních komor kalolisu. Komory jsou tvořeny hydraulicky stlačenými 

elementy - deskami. Pevné podíly jsou zachycovány na filtračních plachetkách umístěných 

mezi jednotlivými deskami kalolisu, kde vytvářejí filtrační koláč. Filtrát odtéká drenážními 

kanálky do sběrného systému. Po otevření hydraulického uzávěru jsou od sebe oddáleny 

jednotlivé filtrační elementy a koláč bývá ručně nebo automaticky odstraněn z vnitřních 

prostor desek. Po opětovném sestavení filtračních elementů a případném promytí 

filtračních plachetek se celý filtrační cyklus opakuje. Odvodněný koláč vypadává po 

rozřazení filtračních desek do prostoru pod kalolisem a odtud je dopravován pásovým nebo 

šnekovým dopravníkem na vlečku, do kontejneru nebo na mezideponii odvodněného kalu.  

Kalolisy se vyrábějí v široké škále mnoha různých typů, které lze rozdělit do dvou 

základních skupin, a to na kalolisy komorové a kalolisy membránové. Kalolisy patřící do 

první skupiny, tedy kalolisy komorového typu, mají pracovní prostor tvořen svazkem 

desek, které jsou opatřeny filtračními plachetkami a jsou svírány opěrnými a přítlačnými 

hlavami. Plachetky jsou vyrobeny z rozmanitých druhů technických tkanin, z nichž 

nejpoužívanější je polypropylenová tkanina se specifickou povrchovou úpravou 

zabraňující nežádoucí přilnutí filtračního koláče. [25] 

Vstupující kal naplňuje stlačované komory, na plachetky se uchycují tuhé frakce a 

profiltrovaná tekutina, která prostupuje přes plachetku, je drenáží postupně odváděna. To 

se děje až do okamžiku, kdy filtrát přestává vytékat. Pak je ukončena pracovní fáze, 

komory se otevírají a filtrační koláč, který je natolik zbaven obsahu vody, že se přestává 

lepit na plachetku a stává se lámavým, vypadává vlastní tíhou z kalolisu ven. [25]  

Na níže uvedeném obrázku č. 4 je zobrazen jeden z běžně používaných typů komorového 

kalolisu.   
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Obrázek č. 4: Komorový kalolis [6] 

Druhou velkou skupinou těchto odvodňovacích strojů jsou kalolisy membránové. Již tento 

název vyjadřuje zvláštnost jejich konstrukčního provedení. Pracovní komory těchto 

kalolisů jsou totiž vytvářeny nejenom filtračními deskami s napnutými plachetkami, ale i 

deskami membránovými, které mají za úkol vyvinout dodatečný tlak na filtrační koláč a 

způsobit tak jeho dokonalejší odvodnění.  

Druhou velkou skupinou těchto odvodňovacích zařízení jsou kalolisy membránové. Jejich 

označení již samo o sobě vyjadřuje způsob jejich konstrukčního provedení, tzn., že 

pracovní komory těchto kalolisů jsou vytvářeny nejenom filtračními deskami s 

tkaninovými plachetkami, ale i deskami membránovými, které mají za úkol vyvíjet 

dodatečný tlak na filtrační koláč a způsobovat tak jeho dokonalejší odvodnění. Tyto stroje 

jsou tedy používány všude tam, kde je požadován vyšší výkon zařízení a více odvodněná 

sušina. Na následujícím obrázku č 5. je vyobrazen membránový kalolis.   
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Obrázek č. 5: Membránový kalolis [8] 

Samotný pracovní postup u membránových kalolisů se skládá z první fáze, která je 

podobná jako u kalolisů komorových a při níž dochází k naplnění pracovních komor kalem 

vstupujícím za provozního tlaku do 0,80 MPa, stlačení desek a vytvoření filtračního koláče 

na plachetkách se současným odváděním filtrátu. Poté ale nastává další fáze práce kalolisu, 

která je zcela odlišná. Pružné membrány jsou zde naplňovány pomocným médiem 

(nejčastěji vodou nebo vzduchem) při tlaku přibližně 1,60 MPa. Vzrůstajícím objemem 

membrán je usazený filtrační koláč stále více přitlačován k plachetkám, přes jejichž póry 

dochází k dodatečnému odtoku zbývajícího filtrátu. 

Na níže uvedeném obrázku č. 6 je schematické znázornění pracovního cyklu komorového 

kalolisu a na obrázku č. 7 je znázorněn graf pracovního cyklu tohoto kalolisu. V obou 

zobrazených schématech lze vysledovat tyto základní pracovní fáze – nejprve je kalolis 

uzavřen, přitom jsou vytvořeny filtrační komory a nastává vpouštění kalu do pracovního 

prostoru za minimálního tlaku a maximálního průtoku (fáze 1); filtrát postupně prostupuje 

přes tkaninu plachetky a je odváděn drenáží, zatímco kondenzát ulpívá na povrchu tkaniny 

a vytváří filtrační koláč, přičemž stále roste hodnota tlaku a objem průtoku kalu se snižuje 

(fáze 2); v posledním pracovním kroku je dokončováno vytváření koláče za maximálního 

tlaku a minimálního průtoku (fáze 3) – v případě membránového kalolisu nyní nastává 

plnění membrán pomocným médiem a dotlačení filtračního koláče; na závěr pracovního 

cyklu dojde k otevření komor, odpadávání koláče a vyčištění desek (fáze 4).  

 



Radim Kaliničenko: Úprava kalů po neutralizaci kyselých odpadních vod ze závodu leptání skla v Karolince 

2014  14 

 

 

Obrázek č. 6: Schematické znázornění pracovního cyklu komorového kalolisu. [11] 

 

 

Obrázek č. 7: Průběh pracovní fáze kalolisu [11] 

Obě dvě skupiny kalolisů se vyznačují v podstatě stejnými výhodami i nevýhodami při 

jejich zařazení do výrobních technologií. Z hlediska ekonomického přinášejí úspory svými 

víceméně nízkými náklady na provoz, snadnou obsluhovatelností, vysokým stupněm 

odvodnění kalů i při malých koagulačních parametrech vstupních suspenzí (až 45 % u 

membránových typů) a bezhlučným provozem. Mezi zjevné nevýhody je možno počítat 

zvýšenou potřebu obestavěného pracovního prostoru, diskontinuální provoz, aplikaci 

čerpadel pracujících za vysokého tlaku a rovněž nutnost vybudování větších vyrovnávacích 

kalových nádrží.[25] 

Rozměry obou typů kalolisů jsou určeny podle počtu pracovních desek a délkami jejich 

hran, které zároveň charakterizují i tvar samotného kalolisu. Celý stroj je nesen 
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konstrukčním rámem, na němž jsou jednak připevněny desky pracovních komor a jenž má 

také úkol sloužit jako výztuha při provozní námaze způsobené obrovským tlakovým 

zatížením během filtrace. Základním prvkem celého kalolisu je pracovní neboli filtrační 

deska (obvykle vyrobená z polypropylenu), jejíž dvojice tvoří filtrační komoru. Soustava 

těchto uzavřených komor je vlastním pracovním prostorem stroje. Okraje desek jsou 

mohutnější a tlustší než prohlubeň uvnitř každé desky a slouží jako styčná plocha mezi 

jednotlivými deskami. Každá komora má takovou tloušťku, jaký je součet prohloubených 

částí jejich sousedních desek. Zpracovávaný kal je vtlačován do pracovního prostoru skrze 

nátlakový otvor, který vede prostředkem celého souboru desek, které jsou potaženy 

tkaninovými plachetkami. Pod provozním tlakem jsou všechny komory stejnoměrně 

plněny rmutem, přičemž kapalina profiltrovaná přes póry tkaniny odchází pomocí 

drenážních kanálků, které jsou vyvrtány v deskách. Během celého filtračního procesu je 

soubor pracovních komor svírán hydraulickým agregátem, což také slouží k tomu, aby 

nedocházelo k nežádoucím únikům odvodňované suspenze. [26] 

Také u membránových kalolisů je pracovní prostor tvořen komorami, jež jsou vymezeny 

dvojicemi sousedních desek. Rovněž tyto filtrační desky jsou na své vnitřní ploše 

prohloubeny. Ovšem oproti kalolisům komorovým jsou odvodní drenáže umístěny na 

povrchu membrán, které mají za úkol dotlačit a zcela odvodnit usazený filtrační koláč. 

Toto dodatečné přitlačení kondenzátu je způsobeno naplňováním membrán pomocnými 

tlakovými médii – vzdechem nebo vodou. Tak se zmenší původní tloušťka pracovní 

komory z obvyklých 30 – 50 mm přibližně o 20 – 40 %. Rmut je přiváděn do komor 

pomocí středového, případně rourového nátoku, které prochází celým souborem filtračních 

desek. Odvodní drenáže filtrátu jsou umístěny pod filtrační tkaninou, kterou jsou 

membrány potaženy. Filtrát je pak veden přes soustavu kanálků vyvrtaných přes desky. 

Provozní tlak se mění během celé filtrace - zatímco před plněním membrán pomocnými 

médii je jeho hodnota kolem 0,8 MPa, po naplnění membrán vzroste na 1,5 MPa. Jsou ale 

vyráběny i konstrukčně mohutné kalolisy, v nichž dosáhne provozní tlak až 3,0 MPa. 

Aby bylo zabráněno případnému poškození membrán, je každý kalolis opatřen zařízením, 

které zabezpečuje ochranu proti náhodnému otevření komor před celkovou dekompresí 

celého souboru desek. [26] 

Podle technologických záměrů je možno vytvořit i smíšené svazky filtračních desek, a to 

proložením desek komorových deskami membránovými. V takovémto kombinovaném 
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kalolisu potom pracovní komoru tvoří dvojice desek obojího typu. Dodatečná přítlaková 

síla pak stačuje kondenzát jenom ze směru od „membránové části“ komory. Používání 

tohoto „polomembránového“ kalolisu přináší ekonomické výhody v nižších pořizovacích 

nákladech, přičemž výkon a odvodnění rmutu je stejný jako u klasických typů 

membránových kalolisů.  

Široká škála různých typů kalolisů je často využívána zejména v čistírnách odpadních vod 

z průmyslových podniků, v městských a obecních čistírnách odpadních vod, právě tak jako 

v provozech pro výrobu a úpravu pitné i technologické vody, v úpravnách nerostných 

surovin, v chemických, metalurgických, potravinářských a farmaceutických provozech. 

Často se také zařazují do technologií neutralizačních stanic. 

4.4 Odstředivky 

Pro porovnání různých odvodňovacích zařízení je nutno krátce se zmínit i o odstředivkách. 

Odstředivky pracují na principu separace ve vodě rozptýlených tuhých frakcí využitím 

odstředivé síly. Často používaným konstrukčním typem jsou odstředivky sedimentační, 

v nichž dochází vzájemnému oddělení tuhé fáze od roztoku až po jejím částečném usazení. 

Podle konstrukčního provedení je možno zvýšit pomocí odstředivé síly rychlost pohybu 

tuhých částic až k hodnotám desetinásobně vyšším než je jejich tíhové zrychlení, čímž 

k jejich separaci dojde ve velmi krátkém časovém úseku.  

Zásadní nevýhodou odvodňování na odstředivkách je potřeba přidání značného objemu 

flokulačních činidel s cílem dosáhnout alespoň 20 – 30 % odvodnění kalů, značná spotřeba 

energií a vysoké náklady na provoz, včetně nutnosti obsluhy s vysokou kvalifikací. Naopak 

mezi výhody zařazení odstředivek do technologie patří jejich malá velikost, čímž nekladou 

příliš velké nároky na pracovní prostory, jejich kontinuální pracovní činnost, absence 

výskytu nepříjemných zápachů, relativně dlouhodobý životní cyklus a dobrá bezpečnost 

při jejich provozování. [26] 

4.5 Pásové lisy 

Dalším zařízením, jehož používání při strojním odvodňování kalů je na vzestupu, je pásový 

odvodňovací lis. V tomto stroji je přiváděný rmut (patřičně flokulačně upravený) filtrován 

pomocí pásu paralelních sít, který je tažen mezi vodícími a vypínacími válci. Skrze tento 

pás protéká filtrát za současného vytváření filtračního koláče. Koláč je dále protlačen mezi 

dvěma síty pásu pomocí soustavy paralelně řazených válců, čímž je stále více odvodňován. 
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Po průchodu všemi válci se odvodněný filtrační koláč z pásu odstraní a pásový lis je 

možno znovu naplnit. 

Ačkoliv mají pásové lisy řadu výhod, např. snadnou obsluhovatelnost a nepřerušovaný 

pracovní cyklus, právě tak jako velmi snadnou dosažitelnost požadované odvodnění 

suspenze (20 – 30 %), vykazují na druhou stranu velikou spotřebu elektrické energie a 

vody používané k vypírání. [25] 
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5 Popis neutralizační stanice v závodě Karolinka 

Hlavní činností závodu Sklárna Karolinka je provádění konečné úpravy skleněných 

výrobků, spočívající zejména v leptání a malování skla, bez výroby skla. 

Zdrojem odpadních vod je technologie leptání skla. Tato činnost je provozována v 

samostatném objektu provozovny. Při technologii leptání je využívána kyselina 

fluorovodíková v uzavřeném technologickém zařízení na pracovišti chemické leptárny. Po 

namočení skleněných výrobků ve voskovacím zařízení s nádrží o objemu 1 m
3
 s obsahem 

směsi včelího vosku, parafinu a ceresinu a následném vyrytí vzorů ve voskové vrstvě na 

automatických dekorovacích strojích (voskorytech), jsou dekory skleněných výrobků 

vyleptány v leptací lince. Leptací linka, sestávající ze dvou paralelních, srovnatelných částí 

(LML 3 a LCS – 2), zahrnuje celkem 12 funkčních nádrží o objemu 12 x 280 l s kyselinou 

fluorovodíkovou (v koncentraci 25 - 40 %) a systém oplachů vodou a vodnými roztoky s 

čisticími přípravky (dvanáct nádrží o objemu 12 x 400 l) pro oplach ponorem a následný 

oplach postřikem. Lázně s obsahem kyseliny fluorovodíkové pracují při běžné provozní 

teplotě, zatímco mycí a oplachové lázně jsou vytápěny na teplotu 50 – 90
o
C.  

Po vyleptání dekoru se upravené skleněné výrobky zbavují voskové vrstvy v zařízeních 

mycí linky, která je součástí oplachového systému, zahrnující tři dvojice nádrží s vodným 

roztokem alkalických čisticích přípravků s obsahem povrchově aktivních neionogenních 

tenzidů a s přísadou fosforečnanů (průmyslový prací prášek) a dvojici nádrží s obsahem 

povrchově aktivních neionogenních tenzidů (jar), s následnými mezioplachy a konečným 

oplachem v demineralizované vodě. Veškeré technologické zařízení je umístěno nad 

záchytnými kanály s odvodem do neutralizační stanice. Předřazeným zařízením úpravy 

technologických odpadních vod je lapač tuku, kde je v pravidelných intervalech sesbíráván 

vosk, který je potom po provaření a zatuhnutí používán znovu v technologickém procesu. 

Navazující technologie úpravy odpadních oplachových vod slouží k úpravě vod 

produkovaných při technologii leptání skla, spočívající v dosažení parametrů pro 

vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace provozované Městským bytovým 

podnikem, příspěvkovou organizací Městského úřadu Karolinka, v souladu s vodoprávním 

povolením a kanalizačním řádem. [10] Výstupní kapacita neutralizační stanice je 

30 000 m
3
/rok upravených odpadních vod při denní výpusti 80 m

3 
upravené vody 

(maximum 100 m
3
/den). 
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5.1 Podrobný popis technologie neutralizační stanice 

Provozní zásoba kyseliny chlorovodíkové v barelu o objemu 1000 l, je uložená přímo v 

neutralizační stanici na konstrukci nad záchytnou havarijní jímkou. Provozním zázemím 

pro skladování kyseliny chlorovodíkové je sklad kyselin. 

Neutralizační stanice slouží k úpravě oplachových vod z technologie konečných úprav 

skleněných výrobků, kde dochází leptání skla na požadované parametry, před jejich 

vypuštěním do kanalizace. V neutralizační stanici je jedno a dvousměnný provoz s jedním 

pracovníkem v jedné směně dle objemu vyprodukovaných oplachových vod a v souladu a 

v závislosti na objemu výroby. Technologie neutralizační stanice odpadních vod je 

umístěna v samostatném prostoru provozovny navazujícím na pracoviště konečných úprav 

skleněných výrobků. Na obrázku č. 8 je zobrazen snímek neutralizační stanice v areálu 

Sklárny Karolinka. Proces čištění kyselých odpadních vod spočívá ve vysrážení 

technologických oplachových vod, které obsahují zejména zbytky kyseliny fluorovodíkové 

a jejich solí, roztokem zásaditého vápenného hydrátu. Teprve až po dekantaci sraženiny je 

pH vody upravováno kyselinou chlorovodíkovou nebo roztokem hydroxidu vápenatého.  

 

 

Obrázek č. 8: Snímek neutralizační stanice v Závodě Karolinka . 

Zdroj: foto Radim Kaliničenko 
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Odpadní oplachové vody jsou svedeny kanálovým a potrubním systémem z provozu 

leptárny do předřazené sběrné nádrže na vstupu do neutralizační stanice (objem 10,5 m
3
), 

kde je v pravidelných intervalech (cca 1 x za den) sesbíráván vysrážený včelí vosk. Po 

přepláchnutí je odloučený vosk ukládán do kontejneru k dalšímu použití.  Ze sběrné nádrže 

je odpadní voda přečerpávána do jedné nebo druhé reakční jímky o objemu 10,5m
3
 nebo 

15m
3
 se současným dávkováním vápenného mléka z rozpouštěcí nádrže (objem 3,5 m

3
), 

přičemž dávkování a samotný průběh srážecího procesu řídí pracovník obsluhy, právě tak 

jako promíchávání přívodem tlakového vzduchu a kontrolu hodnot pH (optimální hodnota 

vzniklé zásady je 11). V reakčních nádržích se voda „odsazuje“ po dobu zhruba 30 minut. 

Po ukončeném srážecím procesu a hrubém odsazení je voda nad vrstvou kalu přečerpána 

do nadzemní usazovací nádrže s objemem 7,4 m
3
 pro dokončení sedimentace. Sedimentace 

v sedimentační nádrži probíhá po dobu minimálně dvou hodin. Po dokončené sedimentaci 

je upravená odpadní voda nad vrstvou kalu odváděna do zemní nádrže o objemu 9,4 m
3
 a 

po kontrole a případné úpravě pH (kyselinou chlorovodíkovou nebo hydroxidem 

vápenatým) je vypouštěna do kanalizace a spolu se splaškovými vodami a částí dešťových 

vod odtéká přes měrnou šachtu s instalovaným ultrazvukovým průtokoměrem z areálu na 

ČOV, provozovanou Městským bytovým podnikem Karolinka. Doba vypouštění obsahu 

jedné nádrže upravené odpadní vody je 30 – 45 minut. Celkový objem vypouštěných 

upravených odpadních vod je zhruba obsah jedné nádrže upravené odpadní vody (9 m
3
) na 

přiváděný objem splachové vody ze dvou pracovních směn leptárny v závislosti na objemu 

výroby. Vysrážené kaly z nadzemní usazovací nádrže s obsahem fluoridu vápenatého jsou 

dále shromažďovány v železobetonové nádrži pro shromažďování a uskladňování 

neutralizačních kalů o objemu 15,2 m
3
 a následně jsou předávány jako odpad oprávněné 

osobě k odstranění. [28] Na následujícím Schématu č. 4 je zobrazen blokový nákres 

neutralizační stanice, přičemž červené šipky znázorňují postup přečerpané oplachové vody 

z předřazené sběrné nádrže do reakčních jímek, kde probíhá neutralizace za pomoci 

vápenného hydrátu (mléka); zelené šipky ukazují transport vody po promíchání, zreagování 

a odsazení do nadzemní usazovací nádrže, kde probíhá odsazení zbylých vápenných kalů a 

následné přepuštění do zemní nádrže, v níž se provede úprava pH a následně vypuštění do 

kanalizace; modré šipky vyznačují přepuštění vody dle potřeby do reakčních jímek po 

předcházejícím rozmíchání vápenného hydrátu ze zásobníku nebo pytlovaného vápenného 

hydrátu v nádrži pro rozpouštění vápenného mléka; hnědé šipky označují minulý stav, kdy 
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se usazený vápenný hydrát přečerpával z reakčních jímek do nádrže ke shromažďování 

vápenného kalu, který následně odvážela oprávněná firma k likvidaci; černé šipky 

znázorňují nynější stav, kdy se tyto kaly rozmíchají v reakční jímce s vodou a následně 

jsou odkalovány v kalolisu, odkud je vzniklý odpad z kalolisu předáván oprávněné osobě k 

likvidaci. 
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 Schéma č. 4: Blokové schéma neutralizační stanice odpadních vod (převzato a upraveno) [29] 

5.2 Vstupy do technologie, používané suroviny 

V procesu neutralizace odpadní vody je upravována hodnota pH na hodnotu, která je 

přijatelná pro vypouštění vyčištěné vody do vodoteče nebo pro její další průmyslové 

využití. Nejběžnější postup neutralizace spočívá v přímém dávkování příslušných 

chemických přísad. Pokud jsou odpadní vody zásadité, přidává se jako neutralizační 

činidlo kyselina chlorovodíková, v případě kyselých vod je to naopak vápenné mléko 

neboli hydroxid vápenatý. [28] 
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5.3 Vápenné mléko - hydroxid vápenatý Ca (OH)2 

Roztok zásaditého vápenného hydrátu čili vápenného mléka je používán v procesu 

neutralizace kyselých odpadních vod z leptání skla, aby bylo dosaženo vysrážení zbytků 

kyseliny fluorovodíkové (o koncentraci 4 %) a solí této kyseliny. 

Hydroxid vápenatý je pevná krystalická látka bílé barvy bez zápachu. Je klasifikován jako 

žíravý, neboť způsobuje poleptání očí a kůže a dráždí dýchací cesty. Po perorálním požití 

může dojít k bolestem žaludku, zvracení, průjmu. Při masivní intoxikaci hrozí perforace 

jícnu. Zúžení jícnu a ztížené polykání se může projevit i po uplynutí několika měsíců po 

požití. Po nadýchání se projevuje dušnost a kašel. Látka sama nehoří, při požáru se však 

mohou tvořit dráždivé a toxické plyny. Svými silně alkalickými účinky je látkou škodlivou 

pro vodní prostředí a vodní organismy.  

Při nakládání a skladování této chemické látky je třeba dbát ustanovení zákona č. 

350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění, v němž 

zákonodárce definuje příslušná označení: 

„Symbol nebezpečnosti: Signální slovo: nebezpečí  

Údaje o nebezpečnosti:  

H-věty: Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození zdraví  

Bezpečnostní pokyny:  

P-věty: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné  

brýle/obličejový štít.  

P310 Okamžitě volejte toxikologické informační středisko n. lékaře.  

P303/361/353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu  

okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, osprchujte.  

P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte  

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 

Pokračujte ve vyplachování.“ [14] 
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Následující obrázek č. 9 zobrazuje symbol nebezpečnosti Ca (OH)2.  

korozivita 

Obrázek č. 9: Symbol nebezpečnosti Ca (OH)2 [14] 

V neutralizační stanici je hydroxid vápenatý v práškové formě uchováván v zásobníku o 

objemu 9,5 m
3
.
 
Pracovníkem neutralizační stanice je vmícháván do vody v rozpouštěcí 

nádrži s mechanickým míchadlem (o objemu 3,5 m
3)

.
 
 Dokonalým promísením je tak 

připraveno 10% vápenné mléko a je následně použito při vlastním neutralizačním procesu. 

5.4 Kyselina chlorovodíková HCl 

Při technologii úpravy odpadních vod v neutralizační stanici je využívána i kyselina 

chlorovodíková. Tuto kyselinu je možno použít ke konečné úpravě pH odpadních vod na 

neutrální hodnotu po dokončené sedimentaci kalů. Při samotné aplikaci vod je dávkována 

přímo do zemní nádrže upravené odpadní vody. 

Jedná se o velmi silnou, leptající kyselinu v kapalném skupenství, která má čirou až 

žlutozelenou barvu a ostrý, štiplavý zápach. Způsobuje těžké popáleniny a je velmi toxická 

pro člověka a životní prostředí. Při požití dochází k poleptání zažívacího traktu; větší 

dávky způsobují rozsáhlou destrukci, perforaci žaludku a mohou být i smrtelné. Při 

vniknutí kyseliny do očí hrozí ztráta zraku. Při požáru může dojít uvolněným teplem k 

výronu chlorovodíku. Plynný chlorovodík při inhalaci dráždí sliznice a může být příčinou 

jejich poleptání. Tato kyselina je velmi škodlivá pro ryby a vodní organismy. 

Po obsluhou provedeném odběru vzorku 100 ml odpadní vody je prováděna konečná 

úprava hodnoty pH přidáním 31% roztoku HCl. Jako indikátor je používán fenolftalein 

C20H14O4 (3 kapky na 100 ml vzorku). Následnou titrací provedenou prostřednictvím 

titrační souprav, je zjišťována skutečná potřeba 31 % kyseliny chlorovodíkové. Celkové 

množství kyseliny potřebné k neutralizaci celého objemu upravené odpadní vody v nádrži 

je stanoveno výpočtem s využitím pomocné tabulky pro dávkování HCl, srovnáním 
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spotřeby na neutralizaci vzorku a převedením na okamžitý objem upravované vody v 

nádrži. 

Také při nakládání s touto chemikálií je nutno zohlednit ustanovení zákona zák. č. 

350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění, v němž 

zákonodárce podává tuto definici: 

„Údaje o nebezpečnosti  

H-věty: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest  

Bezpečnostní pokyny  

P-věty: P261 Zamezte vdechování par.  

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  

P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.  

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.  

Pokračujte ve vyplachování.  

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v 

klidu v poloze usnadňující dýchání.  

P310 Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.“ [16] 

Následující obrázek č. 10 zobrazuje symbol nebezpečnosti HCl.  

žíravý nebezpečí 

Obrázek č. 10: Symbol nebezpečnosti HCl [16] 

5.5 Výstupy z technologie – odpadní vody a kaly  

Za běžného a bezporuchového provozu neutralizační stanice nedochází k významnému 

vnášení jakýchkoliv znečišťujících ani pachových látek do vnějšího ovzduší. K 

významnému emisnímu dopadu na čistotu ovzduší by mohlo dojít jedině v případě 

mimořádné události.  

Významným výstupem z technologie jsou upravené odpadní vody, vypouštěné do veřejné 

kanalizace, provozované Městským bytovým podnikem Karolinka. Odpadní vody jsou do 
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veřejné kanalizace vypouštěny na základě povolení Městského úřadu Vsetín, odboru 

životního prostředí, zn.: MUVS-S 4830/2010 OŽP/ŽIV a v něm stanoveném maximálním 

množství a kvalitě. Maximální množství vypouštěných odpadních vod činí max. 100 

m
3
/den a 30 000 m

3
/rok. Objem vypouštěných odpadních vod je stanovován bilančně, dle 

objemu spotřebované vody při procesu leptání skla a v porovnání s provozní evidencí 

vypouštěných odpadních vod, vedenou obsluhou neutralizační stanice v provozním deníku 

zařízení. Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace je sledována pravidelnými 

odběry vzorků a prováděním rozborů akreditovanou laboratoří jednou za měsíc. Kontrolní 

vzorky jsou odebírány na odtoku upravených odpadních vod za neutralizační stanicí do 

vnitřní kanalizace areálu Sklárny Karolinka. Stanovení koncentrací je prováděno z 

odebraného dvouhodinového směsného vzorku, získaného sléváním 8 dílčích vzorků 

stejného objemu v intervalu 15 minut. Výsledky rozborů jsou pravidelně, jednou ročně, 

předávány místně příslušnému vodoprávnímu úřadu (MěÚ Vsetín, oddělení ochrany vod).  

Dalším významným výstupem z technologie je produkce odpadu kalů ze srážecích 

procesů, vznikajících při technologii úpravy průmyslových odpadních vod. Produkce 

tohoto druhu odpadu činí cca 120 tun/rok. Kaly s obsahem fluoridu vápenatého, v 

kašovitém stavu, o obsahu sušiny cca 15 %, jsou z nádrže ke shromažďování 

neutralizačního kalu, která je součástí technologie neutralizační stanice, předávány 

oprávněné osobě k následnému odstranění. Kaly ze srážecích procesů mohou být případně 

následně upraveny na kalolisu. Jedná se o odpad kat. č. 19 02 06 Kaly z fyzikálně - 

chemického zpracování neobsahující nebezpečné látky, kategorie ostatních, jeho 

nebezpečné vlastnosti byly vyloučeny Odborným posudkem vypracovaným firmou 

Ekologické audity a posudky s.r.o., ze dne 31. 12. 2012. Je vedena průběžná evidence 

vzniku odpadů a každoročně plněna ohlašovací povinnost o produkci odpadů a způsobech 

nakládání s nimi prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

(ISPOP). 

5.6 Monitorování provozu zařízení  

Monitorování provozu zařízení Neutralizační stanice je prováděno obsluhou zařízení a 

vedoucím technického úseku.  

Provádění kontrol, údržby a revizí všech zařízení neutralizační stanice - neutralizační 

stanice je provozována odstavným způsobem, řízení technologických procesů 

probíhajících v neutralizační stanici je ruční, včetně veškeré manipulace na rozvodech 
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neutralizační stanice (otevírání a zavírání ventilů a šoupátek). Hladiny v nádržích jsou 

regulovány jednoduchými plovákovými systémy se signalizací mezních stavů (akustická i 

světelná), ovládání pohonu čerpadel je ruční. Před zahájením prací v neutralizační stanici – 

na začátku každé směny, je obsluha povinna provést vizuální kontrolu všech zařízení, 

hadicových a potrubních systémů, zkontrolovat funkčnost ventilů, čerpadel, zkontrolovat 

stav potřebných chemikálií a činidel a případně provést jejich doplnění. Zaměstnanec 

obsluhy neutralizační stanice je rovněž povinen provádět běžnou údržbu zařízení, 

spočívající v provozních kontrolách a mazání pohyblivých spojů a součástí v souladu s 

technickými podmínkami výrobce, stanovenými v návodech na obsluhu a používání 

zařízení, se kterými musí být řádně seznámen. Veškeré zjištěné závady, poškozené 

součásti, neobvyklé vibrace a hluk chodu čerpadel a motorů je zaměstnanec obsluhy 

neprodleně povinen nahlásit vedoucímu technického úseku a o zjištěných závadách provést 

zápis do provozního deníku zařízení. V případě ohrožení zdraví nebo životního prostředí či 

vnášení znečišťujících látek do ovzduší, je zaměstnanec obsluhy povinen neprodleně 

zařízení odstavit z provozu, tuto skutečnost bezodkladně oznámit svému nadřízenému a 

učinit vše potřebné k zajištění opětovného a bezpečného uvedení zařízení do provozu. 

Provádění údržby strojního a elektrického zařízení musí být prováděno v souladu s 

technickými podmínkami výrobců a dodavatelů zařízení. Odpovědnost za zajišťování 

provádění údržby, kontrol a revizí všech zařízení neutralizační stanice a stavebních objektů 

nese vedoucí technického úseku.  

Zkoušky těsnosti nádrží a potrubí a kontrolu souvisejících zařízení neutralizační stanice 

zajišťuje vedoucí technického úseku jednou za pět let a nese odpovědnost za sledování 

lhůt. Zkoušky těsnosti nádrží a kontrola zařízení pro dopravu závadných látek do 

neutralizační stanice byla provedena v roce 2009 spol. R.A.B. service s.r.o., Dubňany. 

Předmětem zkoušek jsou technologické nádrže neutralizační stanice a související zařízení 

neutralizační stanice.  

Protokoly o zkouškách těsnosti a kontrolách zařízení, vč. provedených zápisů o odstranění 

závad a přijatých opatřeních, jsou uchovávány vedoucím technického úseku po dobu pěti 

let, nejméně do provedení následné zkoušky těsnosti. Za odstranění případných zjištěných 

závad a přijetí opatření nese odpovědnost vedoucí technického úseku. Závady, jež by 

mohly být příčinou úniku závadných látek, vyhodnocuje bezprostředním odstavením 
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zařízení z provozu a okamžitým bezpečným odstraněním závadných látek. Do provozu smí 

být zařízení uvedeno, až po provedení opakované zkoušky těsnosti s výsledkem vyhovuje.  

Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace je sledována pravidelnými odběry 

vzorků a prováděním rozborů akreditovanou laboratoří v četnosti a v rozsahu ukazatelů 

stanovených platným. Rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu. Vedoucí 

technického úseku zajišťuje pravidelné provádění rozborů odpadních vod akreditovanou 

laboratoří, zajišťuje podmínky pro pravidelné odběry vzorků. Provozní analytické kontroly 

jsou prováděny obsluhou neutralizační stanice v souladu s technologickým postupem. K 

provozním analýzám obsluha zařízení využívá měřících přístrojů, kterými je pracoviště 

vybaveno: pH metr, titrační souprava. 

Objem odpadních vod vypouštěných z neutralizační stanice do kanalizace je stanovován 

bilančně, na základě údajů z provozní evidence. Stanovení objemu vypouštěných vod je 

vyhodnocováno prostřednictvím záznamů uvedených obsluhou neutralizační stanice v 

Provozním deníku zařízení. Množství vypouštěných odpadních vod nesmí přesáhnout 

nejvyšší povolené množství stanovené Rozhodnutím vodoprávního úřadu.  

Monitorování provozu zařízení neutralizační stanice nebylo provedeno na základě 

stanovení koncentrace pachových látek v souladu s vyhláškou č. 362/2006 Sb. Stanovení 

koncentrace pachových látek se provádělo u stacionárního zdroje, uvedeného v příloze k 

této vyhlášce, v části C, bodě 1.2 Čistírny průmyslových odpadních vod zpracovávající 

odpadní vody v množství větším než 50 m
3
/den z procesů emitujících sulfan nebo amoniak 

nebo chlor. Při procesu úpravy vod v neutralizační stanici běžně nedochází k emisím těchto 

znečišťujících látek, ani k reálnému obtěžování zápachem.  

Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke 

snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k 

omezování emisí, zakrytováním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným 

odstraňováním usazenin organického původu, dodržování technologické kázně.  

5.7 Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. 

Společnost Ekologické audity a posudky s.r.o. vydala firmě Crystalex – závod Sklárna 

Karolinka osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, který pochází z 

výrobního procesu tohoto provozu. 

V hodnocení nebezpečnosti odpadu byly posuzovány kaly pocházející z fyzikálně – 

chemického zpracování, které obsahují nebezpečné látky pod katalogovým číslem 19 02 
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05. Původcem těchto kalů je provoz technologických zařízení při leptacím procesu 

skleněných výrobků v závodě Sklárna Karolinka. Z této výrobní linky pochází značný 

objem technologických oplachových vod, které obsahují rezidua kyseliny fluorovodíkové a 

příměsí solí této kyseliny. Tyto kyselé odpadní vody jsou následně upravovány v jímkách 

neutralizační stanice téhož závodu aplikací vápenného hydrátu (suspenze zásaditého 

vápenného mléka), přičemž je velmi nebezpečný fluorovodík odstraněn převedením do 

formy vznikajících kalů fluoridu vápenatého nebo hořečnatého. Tyto kaly v průběhu času 

tuhnou za vzniku vápenatých uhličitanů s malými příměsemi hořečnatých uhličitanů a 

fluoridu vápenatého. Jakmile je dekantace sraženin ukončena, dochází k úpravě pH 

odpadní vody aplikací roztoku kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu vápenatého. 

Kyselé kaly jsou následně předávány k dalšímu nakládání osobě k tomu odborně 

způsobilé. 

Hodnocený odpad katalogové číslo 19 02 05 - „Kaly z fyzikálně-chemického zpracování 

obsahující nebezpečné látky“ vznikl při použití následně popsané technologii používané k 

leptání skla v průběhu průmyslové výroby. Postup vzniku těchto kalů je dán snahou úpravy 

odpadních vod s obsahem vysoce toxického fluorovodíku alkalickou vápennou suspenzí v 

jímkách neutralizační stanice. Primárně je využito elementární srážecí reakce hydroxidu 

vápenatého a kyseliny fluorovodíkové v přebytku hydroxidu za vzniku téměř 

nerozpustného fluoridu vápenatého Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O. Vzniklý vysrážený 

fluorid vápenatý je dále v suspenzi vápenného mléka shromažďován v nadzemní usazovací 

nádrži neutralizačního kalu. 

Vzniklý odpad je zatříděn pro potřeby přepravy dle Řádu pro mezinárodní železniční 

dopravu nebezpečného zboží (RID) a Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (ADR), přičemž byl klasifikován stupeň jeho nebezpečnosti a bylo 

deklarováno, že tento odpad není předmětem přepravy nebezpečného zboží, což znamená 

že tento odpad není nebezpečným zbožím nebo nákladem ve smyslu zákona č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě [30] a nespadá pod ustanovení aktuálně platné „Mezinárodní 

dohody o silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR) dle platné legislativy, tj. Sdělení 

MZV č. 17/2011 Sb. m. s.[31]  

U hodnoceného odpadu byla také zhodnocena jeho stabilita, přičemž bylo definováno, že 

tento druh odpadu je vzhledem ke kvantitativnímu a kvalitativnímu zastoupení 

jednotlivých složek odpadem pouze částečně stabilním. Nelze sice očekávat zásadní 
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biologické a biochemické přeměny odpadu, avšak po stránce chemické a fyzikální mohou 

nastat fyzikální změny v sušině odpadu a v jeho konzistenci. Vzhledem k reakcím se 

vzdušným CO2 a zvyšováním obsahu sušiny bude docházet k jeho tuhnutí za vzniku 

CaCO3,přičemž po celkovém ztuhnutí bude nadále odpad i fyzikálně zcela stabilní.  

Hodnocený odpad rovněž nevykazuje žádnou z níže uvedených nebezpečných vlastností, a 

to výbušnost, oxidační schopnost, vysokou hořlavost, hořlavost, dráždivost, poškození 

zdraví, toxicitu, karcinogenitu, žíravost, infekčnost, teratogenitu, mutagenitu, schopnost 

uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo 

kyselinami, senzibilitu, ekotoxicitu a schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního 

prostředí při nebo po odstraňování. 

Osvědčení zároveň obsahuje stanovení doby platnosti, která má délku čtyři roky od data 

vydání, tj. do 30. prosince 2016, za splnění těchto podmínek: nesmí dojít ke změně ve 

stávající technologii použití „Neutralizační stanice odpadních vod závod sklárna 

Karolinka“, která je uvedena ve schváleném provozním řádu. Z této podmínky je možná 

pouze výjimka, která se týká použití finálního zpracování kalu za účelem zvýšení jeho 

sušiny (např. použití kalolisů apod.). Neutralizovaný kal bude v souladu s Provozním 

řádem neutralizační stanice odpadních vod. Technologie a obsluha zařízení neutralizační 

stanice odpadních vod musí být stále upravena tak, aby výstupní hodnota pH ve výluhu 

shromažďovaného kalu v uskladňovací nádrži nepřesáhla hodnotu 11,5. V souladu s 

ustanovením §6 odst. 4 a §16, odst. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech bude rovněž 

pravidelně prováděna kontrola nebezpečných vlastností odpadu v rozsahu a četnosti, které 

jsou uvedeny jako podmínky kontroly v tomto osvědčení.[17]  

Text osvědčení také stanovuje podmínky a četnost kontrol nebezpečných vlastností odpadů 

v roce 2013 a v letech následujících, z nichž vyplývá povinnost dvakrát ročně kontrolovat 

odpady obsahující dráždivé látky. V roce 2015 musí proběhnout kontrola žíravých a 

ekotoxických látek, přičemž četnost těchto kontrol je poté jednou za rok. Látky obsahující 

žíravost a látky se schopností uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí jsou 

kontrolovány jednou ročně. Počet těchto kontrol je značný, protože nebezpečné složky 

tohoto odpadu mohou být velkým rizikem pro životní prostředí a zdraví. 

Závěr textu osvědčení opakuje základní informace o hodnoceném odpadu a deklaruje, že 

vyhodnocený druh odpadu nevykazuje žádné nebezpečné vlastnosti ve smyslu přílohy č. 2 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 
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Zároveň hodnotitel doporučuje společnosti Crystalex CZ, s.r.o. jako původci tohoto 

odpadu, aby v souladu s ustanovením §6 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

zařadila odpad jako katalogové číslo: 19 02 06 „Kaly z fyzikálně-chemického zpracování 

neuvedené pod číslem 19 02 05.“ Současně se původci doporučuje přednostní využití 

tohoto odpadu jako suroviny pro cementářský průmysl.[17] [32] 

Filtrační soubor s filtračním lisem AKER 630/25+5-OO-25 a plnícím čerpadlem T100 

 

Obrázek č. 11: Filtrační lis typu AKER 630/25+5-OO-25 [27] 

 Na obrázku č. 12 je zobrazen kalolis z čelního pohledu. 

 

 Obrázek č. 12: Kalolis z čelního pohledu 

Zdroj: foto Radim Kaliničenko 
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Na obrázku č. 13 je detail střední části kalolisu. 

 

 Obrázek č. 13: detail střední části 

Zdroj: foto Radim Kaliničenko 

 

Jedná se o komorový filtrační lis (kalolis) s elektrohydraulickým uzavíráním dvojčinným 

hydraulickým válcem s automatickým držením uzavíracího tlaku během filtrace, ručním 

přesunem filtračních desek, otevřeným odvodem filtrátu z filtračních desek do společného 

koryta a ručně ovládanou úkapovou vanou.  

Rám kalolisu je z oceli třídy 11 s povrchovou úpravou polyuretanovou barvou a 

galvanicky zinkovaných dílů. Úkapová vana a koryto jsou z nerezové oceli. Filtrační desky 

a plachetky jsou z polypropylenu.  

Technické údaje filtračního lisu AKER 630/25+5-OO-25, obsahuje desky o velikosti 630 x 

630 mm dále se zde nachází 25 komor je možno rozšířit tento typ o dalších 5 komor. 

AKER 630/25+5-OO-25 disponuje filtrační plochou o velikosti 16,25 m
2
 po rozšíření 19,5 

m
2
 dále je vybaven 26 deskami a je zde možnost rozšíření až na 31 desek. Jednotlivé 

komory jsou silné 25 mm a porozšíření mají objem 222 dm
3 

jinak standardně je objem 185 

dm
3
. Tento komorový kalolis je plněn tlakem 1,5 MPa, uzavírání je zde elektrohydraulické. 

Odsun desek je prováděn ručně a filtrát má otevřený odvod. Příkon kalolisu je 2,2 kW. 
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Plnící vzduchomembránové čerpadlo T100 s příslušenstvím je vyrobeno z PE a membrány 

a jejich ventily jsou PTFE/PTFE, G1 je připojovací rozměr. U čerpadla T100 lze 

dosáhnout maximálního průtoku 7,5 m
3
 / hod při maximálním tlaku 15 bar. 

Příslušenství obsahuje, multiplikátor 1:2 (max. 20 bar) s regulátorem tlaku s manometrem 

a filtrem. Plnící vzduchomembránové čerpadlo T100 je vybaven takz. Měkkým startérem 

(soft startér) dále je zde jehlový ventil. Z materiálu PP jsou vyrobeny propojovací potrubí s 

armaturami. V dolní části kalolisu je umístněno čerpadlo s držákem a manometr v rozsahu 

0 – 25 bar. 

 

Obrázek č. 14: Filtrační lis typu AKER 630/25+5-OO-25 (převzato a upraveno) [27] 

 

Filtrační lisy (kalolisy) náleží mezi standardní strojní zařízení, jež jsou tradičně používána 

k separaci tuhé a kapalné fáze. Využívají metodu tlakové koláčové filtrace. Produktem je 

tuhá fáze, vyčištěná kapalina nebo obojí. Ve zvláštním provedení lze na nich jednoduše 

aplikovat promývání koláčů s cílem odstranit rozpustné látky z tuhé fáze. 

Oproti jiným strojním zařízením umožňují filtraci při vysokém filtračním tlaku, čímž lze 

získat produkt s nejnižším mechanicky dosažitelným zbytkem kapaliny, a vyznačují se 

velkou filtrační plochou při malé zastavěné ploše. Tyto přednosti se uplatní zejména v 
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případech, je – li z technologických důvodů požadován nízký obsah kapaliny v 

odvodněných koláčích, např. pro transport nebo deponování. 

 

Konstrukční provedení 

Filtrační lis se skládá z ocelové konstrukce s uzavíracím mechanismem a z filtračních 

desek potažených textilními plachetkami. 

Desky kalolisu jsou zpravidla čtvercového tvaru a podle požadované chemické a teplotní 

odolnosti mohou být vyrobeny z řady kovových materiálů nebo plastů. 

U komorového kalolisu mají desky zvýšené okraje, takže mezi nimi vznikají prostory pro 

koláče. U rámového kalolisu se střídají rovné desky s rámy, koláče se tvoří v dutinách 

rámů. Membránové kalolisy mají po jedné straně koláče pružnou membránu, za níž lze 

přivést tlakové médium a koláč dolisovat. 

Suspenze kalu se přivádí zpravidla otvory ve středu desek. Filtrát se odvádí otvory v dolní 

části desek buď z každé desky samostatně do bočního žlabu (otevřený odvod), nebo 

trubicemi procházející všemi deskami a vystupujícími v čele kalolisu (uzavřený odvod).  

Sevření desek se u malých kalolisů zajišťuje mechanicky pomocí vřetene a vratidla, u 

větších hydraulicky s ručním čerpadlem, u největších elektrohydraulicky. 

Při vyprazdňování kalolisu se desky přesouvají ručně, poloautomaticky nebo automaticky. 

Filtrační plachetky jsou vyrobeny z textilních vláken (bavlna, PES, PP, PA) tkanou 

technologií. Jejich pórovitost se volí podle koloidního stavu filtrované suspenze. Kromě 

uvedených standardních provedení existuje celá řada speciálních konstrukcí podle 

zamýšlené technologie. Typ kalolisu je nutno vždy přesně specifikovat, zejména, je – li 

požadováno promývání nebo profukování koláčů, podle níže uvedeného klíče. 
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AKER 630/25+5-OO-25 

  

 

                 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vyprazdňování 

R-ruční 

P-poloautom. 

A-automatické 

Promýváni 

P-promývání 

O-bez promývání 

 

Uzávěr 

M-mechanický 

H-mechanicko- 

hydraulický 

E-el. Hydraulický 

P-pneumatický 

X-kombinovaným 

Typ kalolisu 

 K – komorový 

 R – rámový 

 M – membránový 

 

Tloušťka komory 

Odvod filtrátu 

O-otevřený 

U-uzavřený 

 

Počet komor 

Rozměr desek 

 

Schéma 5: Popis jednotlivých symbolů názvu kalolisu [27] 

Označení AKER 630/25+5-OO-25 znamená kalolis ANTARES, komorový (K), uzavírání 

elektrohydraulické €, přesun desek při vyprazdňování ruční (R), vnější rozměr desek je 

630x630 mm, desky tvoří 25 komor s možností rozšíření o 5 komor, odvod filtrátu je 

otevřený (O), bez promývání koláčů (O), tloušťka komory je 25 mm. 

 

Průběh filtrace 

Uzavřeme filtrační lis. Zapneme čerpadlo nebo plnící systém kalolisu. Kal je dopravován 

do komor, jejichž vnitřní prostor je opatřen filtračními plachetkami. Na plachetkách se 

usazují tuhé částice suspenze, kdežto kapalina (filtrát) jimi prochází, drážkovaným 

povrchem filtračních desek se dostává do otvorů v jejich dolní části a do svodového žlabu. 

Vrstva kalu, která se usazuje v komorách, zvyšuje hydraulický odpor kapaliny, což je 

kompenzováno nárůstem tlaku. Závislost tlaku a průtoku čerpadla je dána jeho pracovní 

charakteristikou u čerpadel objemového typu (pístová membránová, jednovřetenová apod.) 

je průtok kalu, a tím i filtrátu přibližně konstantní a nárůst tlaku lineární nebo mírně 

konkávní, je – li čerpadlo vybaveno výtlačným větrníkem. 
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Zvolené čerpadlo nebo plnící systém musí zajišťovat, aby po dosažení maximálně 

přípustného tlaku pro čerpadlo, nebo kalolis, mohl být tento tlak udržován konstantní 

dokonce filtrace, přičemž je růst hydraulického odporu kompenzován poklesem průtoku. 

Z hydraulického hlediska se uvedený pracovní režim podobá postupnému uzavírání 

armatur na výtlaku čerpadla. 

Filtrace je ukončena naplněním komor kalolisu odvodněným kalem (koláčem), což lze 

rozpoznat podle poklesu průtoku filtrátu, případně z látkové bilance filtru. Zastavíme plnící 

čerpadlo a naplněný kalolis ponecháme v klidu, pokud nepoklesne tlak na nulovou 

hodnotu. 

Je – li kalolis k tomu konstrukčně přizpůsoben, provedeme vyfouknutí kalu ze středů 

komor stlačeným vzduchem, promývání nebo profukování koláčů, resp. dotlačení koláčů 

membránami podle speciální části technických podmínek. 

Při vyprazdňování kalolisu nejdříve uvolníme uzavírací mechanismus, odsuneme 

pohyblivou desku, čímž se otevře první komora. Koláč vypadne buď samovolně, nebo jej 

mechanicky odstraníme. Postupným přesouvání desek takto vyprázdníme všechny komory. 

Je nutné dbát na to, aby nezůstaly zbytky koláčů na těsnících plochách desek a nedošlo 

k přeložení filtrační plachetky. 

Při provozu všech typů filtračních lisů a souvisejících zařízení je nutné zajistit v místě 

provozu maximální teplotu + 5°C. 

 

Specifikace zařízení 

Filtrační lis komorový – filtrace suspenzí a odvodňování kalů ve většině průmyslových 

provozů a čistíren odpadních vod. 

Filtrační lis rámový – použití nejčastěji v potravinářském a chemickém průmyslu, 

kombinace filtrační plachetky s filtrační vrstvou (filtrační papír, textilní plachetka). 

Filtrační lis membránový – použití obdobné jako v komorového kalolisu, zajišťuje 

především oblasti, kde jsou zvýšené nároky na maximální odvodnění a minimalizaci 

odpadů. 

V následující tabulce č. 1 jsou přehledně uvedeny technické údaje kalolisu typu AKER. 
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Tabulka č. 1: Technické údaje kalolisu AKER 

Výrobní číslo/rok výroby 048/2013 

Název zařízení FILTRAČNÍ LIS 

Typ zařízení AKER 630/25+5-OO-25 

Hmotnost 1550 kg 

Maximální plnící tlak 1,5 MPa 

Formát desek  630 x 630 

Druh filtračního lisu Komorový 

Uzavírání filtračního lisu Elektrohydraulické 

Odsun filtračních desek Ruční 

Odvod filtrátu Otevřený 

Rozměry – d/š/v 3065/1190/1485 

Hmotnost - prázdný 1550 kg 

Hmotnost - plný 1820 kg 

Počet filtračních komor 25 (po rozšíření 30) 

Počet filtračních desek 26 (po rozšíření 31) 

Tloušťka filtrační komory 25 mm 

Filtrační plocha 16,25m
2
 (po rozšíření 19,5m

2
) 

Objem komor 185 dm
3
 (po rozšíření 222dm

3
) 

Materiál filtračních desek PP 

Maximální uzavírací tlak 320 bar  

Maximální plnící tlak 15 bar 

Příkon 1,1 kW 

Povrchová úprava Polyuretanová barva; RAL 5015 

Typ hydraulické stanice HA 06 01 
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6 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ  

Otázka investic do kalolisu byla od samého začátku motivována cílem snížit náklady na 

odpady a zajistit ekonomickou návratnost projektu v rozumném čase. Vedení společnosti 

Crystalex CZ, s.r.o. však projekt posuzovalo v určité časové periodě, během které se 

parametry projektu a jeho návratnosti postupně měnily z hlediska změn u jednotlivých 

kategorií, které do uvedeného projektu vstupovaly a měnily se také priority uvnitř 

celkového investičního plánu Crystalex CZ, s.r.o. 

a) Vstupní ekonomické podmínky projektu 

První hrubé úvahy o investici do kalolisu byly uvažovány v roce 2012. V té době byly 

známy náklady na odpady z let 2010 a 2011.  

V roce 2011 tato produkce klesla na hodnotu 176 000 kg, vápenného hydrátu bylo 

spotřebováno 30 700 kg. Pro výpočet ekonomické návratnosti investice byla použita 

hodnota 184 000 kg jako průměrná hodnota za uvedené dva roky. Ve stejném období byly 

ceny za likvidaci 1 kg odpadu 1,75 Kč. Následující tabulka č. 2 ukazuje celkový přehled za 

roky 2010a 2011. 

Tabulka č. 2: Celkový přehled za rok 2010 a 2011 

 
rok 2010 rok 2011 

průměrná 

hodnota 

Celková roční produkce kalů v t 192 176 184 

Cena za 1 kg v Kč 1,75 1,75 1,75 

Celkové náklady za likvidaci kalů 336 000 308 000 322 000 
Zdroj: Sklárna Karolinka 

 

Nicméně, v roce 2012 vedení společnosti investici uvedeného projektu nepodpořilo 

z důvodu změny priorit investic, kdy byly upřednostněny zejména investice do technologií 

v Novém Boru.  Projekt byl posunut v čase do dalšího období. 

Ve druhém čtvrtletí 2013 byl projekt opět vrácen k projednání s požadavkem aktualizace 

dat a cílem zakoupení a instalace kalolisu v závodu Karolinka v průběhu roku. Měl jsem 

možnost se účastnit uvedeného projektu od této fáze až do jeho realizace a rozjezdu.  

V celkových číslech se již projevily také hodnoty roku 2012 a situace vypadala 

následovně. V tabulce č. 3 znázorněna roční produkce za rok 2012. 
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Tabulka č. 3: Roční produkce kalů a jejich likvidace za rok 2012 

 

Celková roční produkce 

kalů v t 

Cena za 1 kg v 

Kč 

Celkové náklady za 

likvidaci kalů 

Rok 2012 112 1,75 196 000 
Zdroj: Sklárna Karolinka 

 

Z uvedených hodnot bylo vidět, že celková produkce kalů se snížila o výrazných 37%, což 

se pozitivně projevilo v celkových nákladech ve stejném poměru. Cena za 1kg zůstala 

neměnná. Tento posun znamenal, že návratnost projektu se zhorší oproti hodnotám 

kalkulovaných v předešlém období. Uvedená změna souvisela zejména s faktem instalace 

druhé leptací linky a také se sníženou směnností v závodě Karolinka. Je tedy evidentní, že 

ekonomická návratnost má přímý vliv na aktuální množství výroby a kalů z ní. Jak nám 

ukazuje Graf č. 1 

 

 

Graf č. 1: Výroba v tis. ks. 

K celkovým nákladům na likvidaci odpadů je však také nutné připočítat náklady na vydání 

Osvědčeno o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. Cena za vypracování dokumentu 

je 80 000 Kč a záleží, zdali dříve nastane jedna ze dvou možností, tj. vyčerpání celkového 

objemu 500 tun nebo na dobu 4 let. Což znamená, že průměrné roční náklady na vydání 

tohoto osvědčení budou cca 30 000 Kč.  
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Pokud tedy připočítáme průměrnou hodnotu celkových nákladů na likvidaci kalů z let 

2010-2012 ve výši 280 000 Kč a připočteme 30 000 Kč, dostaneme celkové průměrné 

náklady na likvidaci vápenných kalů na rok ve výšit 310 000 Kč. 

b) Předpokládané náklady odvodněných kalů a návratnost investiční akce 

Z nabídek dodavatelů bylo zřejmé, že předpokládaná produkce odvodněných kalů po 

instalaci kalolisu bude při odvodnění nižší o 40 %. Pro výpočet návratnosti bylo otázkou, 

jaké hodnoty celkové produkce kalů budou do projektu použity. Bylo možné použít 

průměrnou hodnotu posledních třech let, stejně tak pro výpočet využít hodnoty posledního 

roku. Bylo rozhodnuto použít hodnoty posledního roku, protože trend posledních let byl 

klesající a pokud by byla použita průměrná hodnota, návratnost by byla sice lepší, nicméně 

finální výsledek by byl značně zkreslený. Při konkrétních hodnotách z roku 2012 znamená 

následující: 

Roční produkce kalů 112 tun * 0,6 = 67,2 tun/rok (po odvodnění 40%) 

67,2 tun: 12 = 5,6 tun měsíčně 

67,2 tun * 1,6 Kč v roce 2013 = 107 500 Kč 

Je nutné ještě připočíst náklady na pronájem kontejnerů (12 – 18 m
3
) v částce 25,- Kč/den, 

což v roční částce na 11 pracovních měsíců znamená náklad ve výši 8 375 Kč. 

Náklady na likvidaci roční produkce kalů po odvodnění celkem 107 500 + 8 375 = 115 875 

Kč. 

Součástí kalkulace se musí stát i další ostatní náklady: 

Zmiňované náklady na vydání Osvědčení, které však při celkovém množství po odvodnění 

klesnou na roční hodnotu 20 000 Kč 

Odpisy ve výši 7%, což při celkové investici 525 000 Kč činí částku 36 700 Kč 

Je nutné započítat odhadem částku na opravy a materiál ve výši 45 000 Kč 

Celková výše ostatních nákladů tedy činí přibližně 101 700 Kč 

Celková výše předpokládaných ročních nákladů na likvidaci odvodněných kalů, včetně 

zohlednění ostatních nákladů činí 217 575 Kč 

Celková výše předpokládané úspory 310 000 – 217 575 = 92 425 Kč/ ročně 

Uvedená skutečnost znamená, že investice do kalolisu v pořizovací investici 525 000 Kč a 

roční úspoře 94 425 Kč by měla návratnost 5,5 roku. 

Takovýto výsledek byl pro management v podstatě nepřijatelný z hlediska časové 

návratnosti, protože ve společnosti jsou podporovány projekty s návratností do 3 let. 
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Pozitivním momentem bylo, že management se ve své environmentální politice společnosti 

přihlásil k závazku snižování množství odpadů. Tudíž bylo rozhodnuto, že společnost 

Crystalex CZ, s.r.o., v souladu s uvedeným závazkem bude realizovat investici do kalolisu 

v závodě Karolinka, nicméně, paralelně se dále budou hledat cesty k zlepšení ekonomické 

návratnosti. Uvedené zařízení bylo dáno do plánu investic a bylo realizováno výběrové 

řízení na dodávku a montáž kalolisu pro odvodňování vápenných kalů v neutralizaci 

závodu Karolinka. 

c) Ověření výsledků v roce 2014 po nájezdu kalolisu do provozu 

V závěru roku 2013 byla realizována instalace a rozjezd kalolisu v závodě Karolinka. 

V současné době mám k dispozici výsledky za první tři měsíce roku 2014. Z uvedených 

výsledků vyplývá, v tabulce č. 4 lze vidět hodnoty po nájezdu kalolisu. 

Tabulka č. 4: Ověření výsledků v roce 2014 po nájezdu kalolisu do provozu 

Měsíce váha kg cena Kč/kg 

CELKEM 

2014 rok 2013 rok 2013 

leden 260 1,8 468 0 

 únor 1870 1,8 3366 14 000 

 březen 1830 1,8 3294 14 000 

 duben 

 

1,8 

  

14 000 

květen 

 

1,8 

  

14 000 

červen 

 

1,8 

  

14 000 

červenec 

 

1,8 

  

42 000 

srpen 

 

1,8 

   září 

 

1,8 

   říjen 

 

1,8 

   listopad 

 

1,8 

  

14 000 

prosinec 

 

1,8 

  

14 000 

CELKEM 3960 1,8 7128 28000 112 000 
Zdroj: Sklárna Karolinka 

 

Z grafu č.2 je zřejmé jaké náklady na odpady byly v letech 2013 – 2014. 
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Graf č. 2: Porovnání nákladů na odpady 2013-2014. 

Ačkoliv se jedná o dílčí výsledek pouze prvního čtvrtletí, je zřejmé, že dochází k výrazné 

úspoře nákladů oproti loňskému roku, kdy kalolis nebyl k dispozici.  

Pokud bychom brali výsledky 1. čtvrtletí jako reprezentativní, je možné očekávat celkové 

náklady roku 2014 ve výši přibližně 36 000 Kč. Uvedená hodnota by znamenala, že 

celkové náklady na odvoz kalů by byly nižší o přibližně 104 000 Kč. 

Pokud bychom zkusili zrevidovat vývoj nákladů v letech bez kalolisu, se simulací roku 

2014 již s kalolisem, dostali bychom následující celkový obrázek, ze kterého můžeme vidět 

jednotlivé návaznosti a kategorie, kterých by se úspora týkala. Tabulka č. 5 ukazuje 

hodnoty v letech 2010 až 2013 bez použití kalolisu. 

 

Tabulka č. 5: Hodnoty v Kč za roky 2010 až 2013 bez kalolisu 

Původní stav  průměr 2010-2012 rok 2012 rok 2013 

tuny 160 112 88 

náklady v Kč 280 000 196 000 140 000 

osvědčení 30 000 30 000 20 000 

CELKEM 310 000 226 000 160 000 
Zdroj: Sklárna Karolinka 
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V následující tabulce č. 6 jsou hodnoty v roce 2014 v prvním čtvrtletí s použitím kalolisu. 

Tabulka č. 6: Hodnoty v Kč v roce 2014 první čtvrtletí s kalolisem 

Simulace odvodnění v letech rok 2014 

tuny po odvodnění simulace 20 

poplatky 1,80 

náklady v Kč 36 000 

CELKEM 36 002 
Zdroj:Sklárna Karolinka 

Celkový rozdíl simulace úspory činí 103 998 Kč.  

Následující tabulka č. 7 zobrazuje náklady na provoz kalolisu za rok 2014. 
Tabulka č. 7: Náklady na provoz kalolisu 

další náklady rok 2014 

osvědčení 20 000 

odpisy 7% 36 700 

opravy a materiál 15 000 

CELKEM 71 700 
Zdroj:Sklárna Karolinka 

 

   

   Celkové náklady projektu odvodnění se započítáním všech nákladů 107 702 Kč a celková 

úspora v roce 2014 je 52 298 Kč. 

Při uvedené simulaci a úspoře ve výši 52 298 Kč by však návratnost akce byla 4,5 roku. 

Pozitivní a viditelný dopad realizace investice do kalolisu můžeme vidět v oblasti vývoje 

celkové produkce kalů v kg a tomu odpovídá také vývoj nákladů na likvidaci kalů. V obou 

případech je trend víc než pozitivní. 

Graf č. 3 ukazuje celkovou roční produkce kalů v tunách v letech 2010 až 2014. 

 

Graf č. 3: Celková roční produkce kalů v t 
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Na Grafu č. 4 jsou znázorněny celkové náklady za likvidaci kalů v letech 2010 až 2014. 

 

Graf č. 4: Celkové náklady za likvidaci kalů. 

Ačkoliv celková návratnost investiční akce není v původních představách managementu, 

přesto je realizace uvedené investiční akce nanejvýš vítaným krokem, a to jak budoucího 

vývoje nákladů, tak zejména z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí. 

Po vyhodnocení výsledků prvního čtvrtletí se naskytnula ještě jedna cesta, která by uměla 

výrazně snížit i již tak redukované náklady. Byla rozjednána možnost odběru vysušených 

kalů do cementárny a byly odeslány vzorky a chemické rozbory těchto odvodněných kalů. 

Znamená to, že v případě, že by tato společnost byla schopna nám produkované kaly 

odebírat, tak by je odebírala za nulovou hodnotu. Společnost Crystalex CZ, s.r.o. by tím 

pádem hradila pouze dopravu.  
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7 ZÁVĚR 

 

Jedním z hlavních ambic a očekávaných výstupů uvedené práce bylo vyhodnocení zlepšení 

úpravy kalů v závodě Karolinka.  

Na základě předložených výsledků, se podařilo potvrdit původní očekávání, že instalace 

kalolisu výrazným způsobem přispěje ke snížení množství produkovaných kalů. Bohužel 

mohu pracovat pouze s výsledky 1. čtvrtletí, přesto je možné předpokládat velmi reálně, že 

uvedený trend bude potvrzen výsledky dalších období. Uvedený graf č. 3 ukazuje na 

očekávané roční množství, které by odpovídalo hodnotě na úrovni necelých 25 % 

v porovnání s hodnotami loňského roku. Zcela korektně bude možné toto potvrdit po 

skončení letošního roku. 

Stejného efektu by mělo být dosaženo i v nákladové oblasti, což ukazuje graf č. 4 a reálné 

náklady za 1. čtvrtletí a odhadované náklady zbytku roku by neměly překročit 30 % loňské 

hodnoty. Z tohoto pohledu by projekt zcela jistě splnil původní očekávání. 

Dalším výstupem uvedeného hodnocení, která vyplynula z práce na uvedeném projektu, je 

skutečnost, že finální výsledek ekonomické návratnosti této investice závisí ale z velké 

části na vnějších podmínkách. Mám tím na mysli, především na objemu výroby a tomu 

odpovídajícímu množství kalů. Během uvedené práce na projektu jsem byl nucen vnímat 

ve větších detailech i celkové prostředí společnosti a byl jsem překvapen, jak citlivá pro 

fungování závodu a zejména obchodní část může být politická nestabilita v některých 

regionech, jako například oblast Středního východu, popřípadě neoprávněné kopírování 

dekorů Crystalexu v regionech Ruska, severní Afriky nebo Středního východu. Z tohoto 

ohledu bylo velmi zajímavé, že ekonomická návratnost je počítána za určitých předpokladů 

a výhledů, v určitém konkrétním čase a pokud se jakýmkoliv zásadnějším způsobem změní 

předpokládaná realita, má to bezprostřední dopad na ekonomickou návratnost. 

Z uvedeného grafu č. 3 např. vyplývá, že pokud by se kalolis instalovat v letech 2010-

2011, jeho ekonomická návratnost by byla téměř poloviční, proti poslednímu stavu. 

Uvedené zjištění bylo pro mě dosti překvapivé a velmi poučné. Stejným efektem mohou 

působit i další vstupy realizované uvnitř společnosti, kdy například instalace další leptací 

linky novější generace měla také dopad do množství, tj. do nižšího množství 

produkovaných kalů. Všechny tyto efekty, které probíhají postupně v čase, ovlivňují 
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postupně celkovou realitu, která se ve finále promítá do ekonomické návratnosti celého 

projektu. 

Zároveň to ukázalo ještě na další fakt, který hraje dosti důležitou roli, a který nebyl na 

začátku projektu jasně viditelný. Velmi také záleží na přístupu managementu a vlastníků 

společnosti. Předchozí management opakovaně odmítal rozpracovat úvahy o investicích do 

kalolisu v letech 2010-2011, ačkoliv ekonomická návratnost by vycházela více než dobře. 

Současný management uvedenou investici podpořil i přes ekonomickou návratnost 

přesahující čtyři roky. Zde však byl důležitý přístup a vědomí, že snižování množství 

odpadu bylo dáno jako jedna z hodnot politiky společnosti, kterým se vedení společnosti 

hlásí k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. I toto byl moment, který hrál 

důležitou roli v celém projektu. 

Velmi zajímavým výstupem uvedené práce bylo i zjištění, že lze ještě dále snížit náklady 

na odpady změnou současného modelu nakládání s odpadem. Na základě výsledků práce 

kalolisu a reálného výstupu vysušených kalů se ukázalo, že uvedený odpad bude možné 

odprodat do regionální cementárny, což zásadním způsobem změnilo pohled na nakládání 

s odpady (viz. Tabulka č. 7). Ve finále můžeme konstatovat, že pokud se podaří tento bod 

zrealizovat a nastavit podmínky podle očekávání, celkové roční náklady za likvidaci 

odpadů v závodě Karolinka, včetně nákladů na dopravu se podaří téměř eliminovat blízko 

nule. 

Realizace uvedeného projektu ukazuje, že se jednalo o krok správným směrem, kdy se 

podaří eliminovat opravdu velkou část nákladů nakládání s odpadem a projekt se v každém 

případě zaplatí. Navíc se jedná o opravdu výrazný krok k šetrnosti k životnímu prostředí. 

Ačkoliv se jedná pouze o dílčí výsledky, které plně závisely na tempu realizace instalace 

kalolisu v závodě Karolinka, jsem velmi rád, že jsem se uvedeného projektu mohl aktivně 

účastnit. Zároveň jsem domluven, že zůstanu s uvedenými lidmi v kontaktu a budeme dále 

pokračovat na vývoji tohoto projektu, aby potvrdil nejen svoji oprávněnost a 

životaschopnost, ale také, zdali ho nebude možné rozšířit i na jiná místa ve společnosti. 
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