
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut environmentálního inženýrství 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI ZAHUŠŤOVÁNÍ KALŮ 
NA ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD NOVÝ JIČÍN 

 
 
 

Bakalářská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Jiří Pupík 
Vedoucí bakalářské práce: prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 
 

 
 
 
 
 

Ostrava 2014 



 



 

Prohlášení  

- Celou bakalářskou práci v

použité podklady a literaturu

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalá

   č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 

náboženských obřadů, v

§60 - školní dílo 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola bá

 jen VŠB-TUO) má právo nevýd

(§35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalá

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalá

práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalá

práci, umístěném v příloze mé bakalá

systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalá

NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie, této licence, je 

možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by

- Bylo sjednáno, že s VŠB

licenční smlouvu s oprávn

- Bylo sjednáno, že užít sv

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB

případě ode mne požadovat p

TUO na vytvoření díla vynaloženy (až d

 

 

  

 

V Ostravě dne 30. 4. 2014

 

 

skou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

literaturu. 

tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

autorský zákon, zejména §35 - využití díla v

ř ů, v rámci školních představení a využití díla školního a 

domí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalá

tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústř

nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalá

tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o záv

příloze mé bakalářské práce, budou zveřejně

tím, že bakalářská práce je licencována pod CreativeCommonsAttribution

ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie, této licence, je 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzav

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.

Bylo sjednáno, že užít své dílo- bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k

nímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn

 ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů

ení díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 dne 30. 4. 2014 

íloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny 

ě vztahuje zákon  

využití díla v rámci občanských a 

edstavení a využití díla školního a  

Technická univerzita Ostrava (dále 

ě, bakalářskou práci užít 

Ústřední knihovně VŠB-

nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

Záznamu o závěrečné 

řejněny v informačním 

ská práce je licencována pod CreativeCommonsAttribution-

ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie, této licence, je 

ní využití z její strany, uzavřu 

rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

skou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

TUO, která je oprávněna v takovém 

vek na úhradu nákladů, které byly VŠB-

………………… 

Jiří Pupík  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Děkuji vedoucímu práce prof. Dr. Ing. Miroslavu Kynclovi, za odborné vedení při 

mé bakalářské práci. 

Dále bych poděkoval firmě Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. a 

zejména jejím pracovníkům panu Ing. Marku Hoppovi a panu Ing. Marianovi Borcovanovi 

za poskytnutí dokumentace, důležitých informací a výsledků.  

 

 



 

Anotace 

Tato bakalářská práce řeší problematiku zahušťování přebytečného kalu na čistírně 

odpadních vod Nový Jičín pomocí zařízení na zahušťování kalu. V první polovině práce 

bude popsán obecný princip čistění odpadních vod, kalové hospodářství, odvodňování kalů 

a hygienizace kalů. 

Ve druhé části bude popsán postup na ČOV Nový Jičín před instalací zařízení na 

zahušťování kalu a po jeho instalaci. V praktické části budou porovnány hodnoty před a po 

instalaci zařízení. 

Klíčová slova: zahušťování přebytečného kalu, čistírna odpadních vod, rotační 

zahušťovač Huber, bioplyn, methanizační nádrž 

 

Summary 

This work addresses the issue of thickening of excess sludge in sewage treatment 

plants using Nový Jičín sludge thickening equipment. In the first half of the work will be 

described in the general principle of wastewater treatment, sludge treatment, sludge 

dewatering and sludge sanitation.  

The second part will be described how the wastewater treatment plant (WWTP) 

sludge thickening Novy Jicin prior to installation of the sludge thickening and after 

installation. The practical part will be compared to the values before and after installation 

equipment on sludge thickening.  

Keywords: thickening of excess sludge, wastewater treatment plant, rotary 

thickener Huber, biogas, methane tank 

  



 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku 

CaO - oxid vápenatý 

CO2 - oxid uhličitý 

ČEZ - České Energetické Závody 

ČOV - čistírna odpadních vod 

ČSN - česká státní norma 

DN - dosazovací nádrž 

DN800 - jmenovitá světlost potrubí 

EO - ekvivalentní obyvatel 

H2 - vodík 

H2S - sulfan 

CH4 - methan 

CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku dichromanem  

MN - methanizační nádrž 

NH4 - amoniak 

Ncelk. - celkový dusík 

NL - nerozpuštěné látky 

Pcelk. - celkový fosfor 

PTR - pomalá termická reakce 

Qd - průtok denní 

Qmax. - průtok maximální 

Org. -organické 

Q24 - průtok 24 - hodinový 

SmVak - Severomoravské vodovody a kanalizace 



 

UN - usazovací nádrž 

V - objem 

Vcelk. - objem celkový 

Vuž. - objem užitný 
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1. Úvod a cíle 

Lidskou činností vznikají odpadní vody, které ohrožují životní prostředí, kvalitu 

podzemních a povrchových vod. Proto je nutno zajistit likvidaci odpadních vod 

v čistírnách odpadních vod v souladu s platnou legislativou tak, aby vyčištěná odpadní 

voda vypouštěna z ČOV splňovala všechny limity koncentrace znečištění v jednotlivých 

ukazatelích. Veškeré odpady, které vzniknou v ČOV tzn. shrabky, písek, kal musí být 

zlikvidovány, aby nezatěžovaly životní prostředí. 

Bakalářská práce hodnotí intenzifikaci kalového hospodářství s doplněním 

samostatného zahušťování přebytečného kalu, před čerpáním do methanizační nádrže, 

které zajistí delší dobu zdržení v methanizační nádrži.  Tímto řešením se sníží podíl 

organické sušiny ve vyhnilém kalu a zvýší produkce kalového plynu, který je využíván 

v kogenerační jednotce pro výrobu elektrické energie  

Dalším přínosem bude snížení provozních nákladů a zlepšení vlastností vyhnilého kalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jiří Pupík: Ověření účinnosti zahušťování kalů na ČOV Nový Jičín 
 

2014 2 
 

2. Úvod do problematiky  

2.1 Čištění odpadních vod (odpadní voda) 

Odpadní voda je voda, která vzniká lidskou činností a má zhoršenou kvalitu. 

Odpadní vody se dělí dle znečištění na vody komunální a průmyslové. Splašková odpadní 

voda pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků apod. Průmyslová odpadní voda 

vzniká v průmyslových podnicích. Takto znečištěné odpadní vody musí být před 

vypuštěním zpět do recipientu vyčištěny [1].  

Na území měst a obcí jsou vybudovány kanalizační systémy. Většinou se navrhuje 

jednotný kanalizační systém, sloužící pro přivedení odpadních a dešťových vod na místní 

ČOV. Voda se zde vyčistí a poté je vypouštěna do recipientu (řeky). Odpadní vody jsou 

přiváděny hlavní stokou jednotné kanalizace přes odlehčovací komory. Odlehčovací 

komory jsou objekty na stokové síti, popřípadě před ČOV a plní funkci oddělení dešťové 

vody, respektive k oddělení naředěné odpadní vody při velkém průtoku v jednotném 

kanalizačním systému [1], [2]. 

Odpadní voda přitéká na čistírnu odpadních vod a čistí se převážně dvoustupňovou 

úpravou. V prvním se voda zbaví mechanických nečistot (česle, síta, lapáky tuků, písku, 

usazovací nádrže) dále se voda čistí na biologickém stupni (např. kaskádovou aktivací) a 

odstraní se znečisťující látky, které jsou rozpuštěny v odpadních vodách a také probíhá 

eliminace fosforů a dusíku. Dříve probíhala eliminace fosforů a dusíku v tzv. terciálním 

čištění [3]. 

2.2 Mechanické čistění odpadních vod 

Mezi mechanické procesy, které jsou nejčastěji používány při čistění odpadních 

vod, se řadí usazování a zahušťování suspenzí. K usazování dochází při hrubém předčištění 

odpadních vod, v lapácích písku a mechanickém čistění v usazovacích nádržích, kde 

současně probíhá i zahušťování nerozpuštěných látek. 

Hrubé předčištění se nachází na vstupní části ČOV. Slouží k odstranění velkých 

plovoucí nebo vodou sunutých předmětů, které by mohly narušovat další pracovní procesy 

vlastního mechanického čištění odpadních vod. Plovoucí předměty by mohly způsobit 
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technické problémy a poruchy strojního zařízení. K odstranění těchto předmětů za účelem 

zachycení se používají česle, lapáky štěrku a písku. 

Lapáky štěrku se nejvíce uplatňují především v období přívalových dešťů a slouží 

k odstranění velkých a těžkých předmětů, které protékají stokou. Lapák je situován na 

počátku čistícího procesu. 

Česle jsou hlavní částí hrubého předčištění odpadních vod a jsou určeny 

k zachycování větších předmětů (větve, hadry, obaly), také hrubých nerozpuštěných částic 

(ovoce, zeleniny, papíru). Česle tvoří řada ocelových prutů (česlic), zasazených do 

pevného rámu. Jsou umístěny pod úhlem 30° až 60° v přítokové žlabu. Dle vzdálenosti 

průlin (mezer) rozeznáváme česle hrubé s šířkou mezi česlicemi větší než 60 mm a jemné 

česle s průlinami menšími než 40 mm. V současné době se nejčastěji používají česle se 

štěrbinou 6 mm.  Jemné česle se většinou umísťují za hrubé česle. Shrabky se zachytávají 

na česlích a odstraňují se ručně hrablem nebo strojně pomocí strojního zařízení. Shrabky se 

odvážejí nebo se odvádí dopravníkem ke konečnému zpracování. 

Lapáky písku se nachází za česly, pracují na principu snížení průtočné rychlosti 

vody a slouží k odstranění těžkých anorganických látek jako je písek, úlomky skla, škvára 

apod. Tyto látky je potřeba oddělit od ostatních nerozpuštěných organických látek, které se 

jinak oddělují v sedimentačních nádržích, aby nebyly čerpány do methanizačních nádrží. 

Písek by se začal postupně hromadit u dna a zmenšovat celkový účinný objem 

methanizační nádrže.  

Další fází mechanického čištění odpadních vod je usazování a zahušťování 

suspenzí. Pod pojmem usazování rozumíme odstranění tuhých částic vlivem tíhového 

zrychlení. Usazovaní rozdělujeme podle typů na prostou sedimentaci nebo rušené 

usazování. Prostá sedimentace je usazování jednotlivých částic, které se navzájem 

neovlivňují a klesají konstantní rychlostí ke dnu. Rušené usazování se děje 

v koncentrovanějších suspenzích, kde se jednotlivé částice usazují rychleji a ovlivňují 

částice druhé. Jestliže koncentrace suspenze vzroste na hodnotu, při které se začne tvořit 

fázové rozhraní mezi kapalinou a tuhou fázi, pak se jedná o zahušťování suspenzí. Tyto 

činnosti se dějí v usazovacích nádržích a slouží k oddělení tuhé fáze od kapaliny. Většinou 

se používají usazovací nádrže průtočné. Zahušťovací nádrže jsou stejného druhu jako 
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usazovací a dělí se na dekantační s přerušovaným provozem a průtočné zahušťovací nádrže 

[4]. 

2.3 Biologické čištění odpadních vod 

V biologickém stupni čištění se odstraňují znečisťující látky, které jsou rozptýleny 

nebo rozpuštěny v odpadních vodách a nejsou schopny sedimentace. Principem tohoto 

čistění je biologická kultura mikroorganismů v aktivovaném kalu. Mikroorganismy z vody 

spotřebovávají látky v rámci svých životních procesů. Získávají je jako stavební látky a 

zdroje energie, které jsou od vyčištěné vody oddělitelné jednoduchým fyzikálním 

postupem (obvykle sedimentací). Biologické čistění odpadních vod na ČOV dělíme na 

technologie s biologickou kulturou vznosu (aktivační nádrže) a na technologii používající 

přisedlou kulturu mikroorganismů na pevném povrchu (biologické filtry). 

Biologické filtry jsou nádrže, které jsou vyplněny kusovým materiálem. Tento filtr 

je zkrápěn mechanicky předčištěnou odpadní vodou. Ke zkrápění se nejčastěji používá tzv. 

Segnerovo kolo. Za určitou dobu se na náplni, kterou tvoří kusový materiál, začne 

objevovat slizovitý povlak mikroorganismů. Princip tohoto čištění je biologický a nejedná 

se v pravém smyslu o filtraci. Tyto nádrže jsou jednodušší než aktivační a spíše se 

používají u menších ČOV. 

Dalším zařízením s přisedlou kulturou jsou biologické disky. Skládající se 

z kotoučů většinou z plastových hmot, které jsou uloženy na hřídeli v několika 

centimetrových vzdálenostech od sebe a spolu se pomalu otáčejí. V nádrži se musí 

nacházet tolik odpadní vody, aby disky zasahovaly přibližně pouze jednou polovinou do 

vody a druhou byly na vzduchu. Takto vytvořený biologický povlak na povrchu kotoučů 

má stejné vlastnosti a dochází k podobným pochodům jako na náplni biologických filtrů. 

Biologický povlak uvolněný z disků se od vyčištěné vody musí oddělit v dosazovacích 

nádržích, které musí být umístěny za biologickými disky. Čištění odpadních vod pomocí 

biologických disků se používá pro části měst a obcí max. do 5 000 obyvatel. 

Aktivační proces je jedním z nejvíce a nejčastěji používaných způsobů 

biologického čištění odpadních vod, jak městských, tak i průmyslových. Čištění vod tímto 

způsobem je zapříčiněno pomocí aktivovaného kalu za dostatečného provzdušňování. 

Aktivovaný kal je tvořen mikroorganismy, převážně to jsou bakterie. Kromě bakterií jsou z 
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vyšších organismů přítomni prvoci, vířníci, hlístice aj. Různorodost mikroorganismů 

v aktivovaném kalu závisí na technologických parametrech, při kterých je aktivace 

provozována. Od čistých kultur se tento kal tím odlišuje tím, že je schopen se separovat od 

fáze kapalné prostou sedimentací, jelikož má vločkovitý charakter. Tato vlastnost 

sedimentace je nezbytná pro úspěšné biologické čištění odpadních vod. V aktivovaném 

kalu nedochází pouze k biochemickým pochodům, ale také k pochodům sorpčním. Na 

vločkách aktivovaného kalu probíhá adsorpce koloidních a rozpuštěných látek. 

 Po potřebné době styku aktivovaného kalu s odpadní vodou v aktivační nádrži se 

dále směs vede do dosazovacích nádrží. V těchto nádržích se oddělují vločky aktivovaného 

kalu od vyčištěné odpadní vody. Při aktivačních procesech neustále přibývá množství kalu. 

Vytváří se nová biomasa a její část (přebytečný kal) se z dosazovacích nádrží odvádí do 

kalového hospodářství a další jeho část (vratný kal) se vrací zpět do procesu aktivace. 

Aktivační procesy se rozdělují do mnoha různých typů. Záleží na zapojení 

jednotlivých nádrží za sebou, způsobu čerpání přitékající vody. Také na vratném kalu, 

který se vrací zpět do aktivačních nádrží z dosazovacích nádrží. V aktivační nádrži musí 

být zajištěno dostatečné provzdušňování a míchání. Kal s vodou se v aktivačních nádržích 

provzdušňuje stlačeným vzduchem. Jedná se o hrubě, středně a jemně bublinou 

pneumatickou aeraci. Provzdušňovat můžeme také mechanickými horizontálními, 

vertikálními aerátory (Kessnerovy kartáče, turbínové aerátory) nebo hydropneumatickými 

injektory. Vzduch do nádrží se vhání pomocí kompresorů, ventilátorů nebo dmychadel. 

Provzdušňování v aktivačních nádržích probíhá pomocí děrovaných roštů. Dříve se 

používaly děrované trubky na hrubou a středně bublinou aeraci. Jemně bublinou aeraci 

požíváme v dnešní době nejčastěji ze segmentů z umělých hmot a slouží k účinnějšímu 

provzdušňování. Provzdušňovací rošty se umisťují na dně aktivačních nádrží, ale toto 

místo sebou nese riziko zanesení biologickými nárůsty řas nebo vysrážením rozpuštěných 

látek. Čištění zanesených roštů se provádí pomocí dávkování chemikálií do přívodního 

potrubí stlačeného vzduchu. 

Z aktivačních nádrží odtéká odpadní voda do dosazovacích nádrží, kde probíhá 

usazení aktivovaného kalu. Mezi usazovacími a dosazovacími nádržemi není 

z konstrukčního hlediska velký rozdíl. V obou nádržích probíhá separace suspendovaných 

látek od kapalné fáze. V dosazovacích nádržích je oddělován biologický kal. 
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Dosazovací nádrže s horizontálním průtokem, mají obdobnou konstrukci jako 

nádrže usazovací. Jsou pouze hlubší, aby se zlepšila separace nerozpuštěných látek a 

zlepšila kvalita vyčištěné vody. Pro stírání kalu ze dna dosazovací nádrže se používají 

gumové stěrky, popř. řetězové shrabováky doplněné kontinuálním stíráním hladiny. Kal je 

také možné odsávat z kalového prostoru. U obdélníkových dosazovacích nádrží pojíždí po 

celé délce mostní konstrukce. Na konstrukci je umístěn shrabovák, který dopravuje kal ze 

dna do žlabu, umístěného u konce nádrže. Odrazový štít je umístěn na sacím potrubí, aby 

se zamezilo přílišnému přisávání čiré kapaliny z hladiny nádrže. 

Často se jako dosazovací nádrže používají kruhové (radiální), které jsou 

z hydraulického hlediska výhodnější než nádrže hranaté. Jejich tvar působí totiž příznivě 

na vytváření dobře sedimentujícího „vločkového mraku”. Aby se snížilo zatížení přelivné 

hrany, umísťuje se sběrný žlab na betonové sloupky směrem dovnitř nádrže, nebo se může 

umístit další přídavný sběrný žlab. [4], [5], [6], [7]. 

2.4 Kalové hospodářství 

Po vyčištění odpadních vody vzniká kal, který je vedlejším produktem při čištění 

odpadních vod. Kal je suspenze pevných látek nazývaných sušina. Při procesu čištění 

vznikají dva druhy kalu primární a přebytečný. Primární kal se odděluje v usazovacích 

nádržích sedimentací a poté je odváděn do methanizačních nádrží. Přebytečný kal vzniká 

v biologickém stupni čištění a odděluje se od vyčištěné vody v dosazovacích nádržích. Do 

usazovacích nádrží můžeme čerpat přebytečný kal, který se smísí s primárním kalem a 

vznikne tzv. surový, neboli smíšený kal. Oba tyto kaly čerpáme do kalového hospodářství, 

nebo je můžeme samostatně zahušťovat a zvlášť čerpat k dalšímu zpracování. Zahušťování 

kalů se provádí strojně pomocí pásových a rotačních zahušťovačů nebo odstředivek. 

Primární kal a přebytečný kal jsou vedeny, buď samostatně anebo společně do 

methanizačních nádrží, kde dochází k anaerobní stabilizaci kalu. Obsah sušiny kalu a jeho 

složení závisí na původu odpadní vody, na druhu použité kanalizace, na typu 

mechanického stupně čištění odpadních vod a na poměru mezi primárním a přebytečným 

kalem. V městských čistírnách odpadních vod je v surovém kalu poměr organických látek 

k poměru anorganických látek 2:1. Po methanizaci v methanizačních nádržích klesne tento 

poměr na 1:1 a obsah organické sušiny se sníží o 45 - 65 %. Surový kal z městských 

čistíren obsahuje okolo 5 % sušiny a asi 70 % organických látek. Po methanizaci kalu v 
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methanizačních nádržích a oddělení kalové vody má obsah sušiny asi 3 - 5 % a přibližně   

50 % organických látek  [8],[9]. 

2.4.1 Čistírenské kaly 

Produktem čištění odpadní vody je čistírenský kal, což je disperzní systém, 

obsahující vedle rozpuštěných a koloidních látek zpravidla převažující podíl látek 

suspendovaných. V mechanické části ČOV (v usazovacích nádržích) vzniká sedimentací 

látek odpadní vody primární kal. Produktem biologického čištění odpadní vody je 

přebytečný biologický kal. Tento kal je zpracováván, buď samostatně anebo je čerpán před 

usazovací nádrže a sedimentuje spolu s usazovanými látkami, přiváděnými v odpadní vodě 

jako směsný surový kal. Obsah sušiny kalu čerpaného z usazovacích nádrží bývá 

v průměru 2,5 % neboť při odkalování, pokud není pečlivě hlídáno, se čerpá velké 

množství vody. Tuto vodu lze oddělit zahuštěním v čerpací jímce, případně v samostatné 

zahušťovací nádrži na obsah sušiny 4 až 5 %. Samotný biologický (přebytečný) kal je 

odváděn ze systému biologického čištění o obsahu sušiny 0,5 až 1 %. Tento kal je nutno 

před čerpáním do methanizační nádrže zahustit na sušinu cca 5 %. Dobře stabilizovaný 

(vyhnilý) kal je nepáchnoucí, dobře odvodnitelný a z hygienického hlediska nezávadný. 

Z fyzikálního hlediska je to tmavá (až černá) amorfní neplastická heterogenní směs,  

suspendovaných a koloidních látek. Před konečnou likvidací kalu je nutno tento kal 

odvodnit, popř. hygienizovat [8], [10], [11]. 

2.4.2 Stabilizace kalu 

Surový kal je velmi závadný materiál, který obsahuje množství bakterií, virů, červů 

a jejich vajíček. Část kalu, jeho organická hmota, podléhá rychlému rozkladu a tvoří se 

zapáchající produkty. Aby nevznikaly tyto produkty, musí se čistírenský kal před 

odvedením mimo ČOV stabilizovat [9].  

Způsoby stabilizace jsou: 

Aerobní stabilizace kalů – U malých, popř. středních ČOV se používá tzv. aerobní 

stabilizace kalů. U těchto ČOV se většinou nenachází zařízení na mechanické čištění. 

Přebytečný kal se po zahuštění na cca 2 - 3 % samostatně stabilizuje středně bublinou 

aerací za přirozené teploty okolí. 
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Anaerobní stabilizace – Kaly se zpracovávají tzv. methanizací. Jsou to procesy, při 

kterých skupina mikroorganismů postupně rozkládá biologicky rozložitelnou organickou 

hmotu bez přístupu vzduchu. Vznikají konečné produkty, jako biomasa (vyhnilý, neboli 

stabilizovaný kal) a bioplyn. Vyhnilý kal je již nezávadný ze senzorického hlediska.[8]. 

Tento způsob stabilizace patří k nejdokonalejším. Dochází k úbytku organické hmoty, 

uvolnění organického uhlíku v plynné formě (CO2, CH4) a uvolnění vody. Proces 

anaerobní stabilizace kalu je energeticky aktivní díky produkci bioplynu.  Takto získaná 

energie postačuje na pokrytí vlastního provozu ČOV (ohřev reaktorů). Nadbytečná energie 

je použita pro ohřev teplé užitkové vody nebo dopravována do kogeneračních jednotek a 

přeměněna na elektrickou energii [12]. 

Pomalý Termický Rozklad (PTR) – Tato technologie je velmi efektivní a 

ekologicky šetrná. Patří mezi moderní technologie zpracování čistírenských kalů a jiných 

druhů odpadních materiálů. Princip této technologie PTR je pomalý ohřev organických 

látek za nepřístupu vzduchu v palivových článcích. Odpady dokáže rozložit do třech frakcí 

plynnou, kapalnou a pevnou. Pro výrobu elektrické energie se používají plynné a kapalné 

frakce. Pevná frakce se využívá jako palivo a aktivní uhlí [13]. 

2.4.3 Zahušťování kalů 

Zahuštěním kalů rozumíme proces, který zvyšuje koncentraci sušiny na 5-10 %. 

Zahušťování se provádí několika způsoby. V dřívějších dobách se provádělo především 

gravitační zahušťování primárního nebo smíšeného kalu. A nyní se provádí zahušťování 

kalu na principu sedimentace. Zahušťovací nádrže mají větší hloubku než nádrže 

sedimentační, také mají jinou dobu zdržení a jiné povrchové zatížení. Přebytečné kaly se 

zahušťují především strojně. K tomuto zahuštění slouží zahušťovací centrifugy a 

zahušťovací pásová, nebo rotační síta. Před strojním zahušťováním na zahušťovacích 

sítech je potřeba do kalu přidat flokulanty. U zahušťovacích centrifug přidání flokulantů 

není nutné. Zahuštěním se objem vody, který je v kalech, sníží před jeho další stabilizací. 

Při stabilizaci kalu se zvětšením sušiny kalu zmenší objem zpracovávaného kalu. Tímto se 

využije lépe objem methanizačního reaktoru [14], [15]. 

 

 



Jiří Pupík: Ověření účinnosti zahušťování kalů na ČOV Nový Jičín 
 

2014 9 
 

2.4.4 Odvodňování kalů 

Odvodňování kalů se provádí proto, aby se z něj odstranila voda a tím vznikla tuhá 

rypatelná konzistence. Sušina odvodněného kalu se pohybuje od 20 - 30  %, přidáním 

vápna může přesáhnout přes 40 %. Správně stabilizovaný kal je nepáchnoucí tmavá až 

černá hmota, s kterou můžeme pracovat jako se zeminou.  

Odvodňování se děje především mechanicky. Pro lepší odvodnitelnost kalu je nutno 

do něj přidávat organické flokulanty. V dnešní době přidáváme flokulanty v malých 

dávkách, ty mají větší účinnost, než tomu bylo v minulých letech, kdy se odvodnitelnosti 

dosahovalo přidáním soli železa, hliníku, v kombinaci s vápnem. Takový kal měl však 

zvýšenou solnost a působil korozivně [15]. 

Způsoby odvodňování kalu: 

Kalové pole a laguny – Jako jeden z nejjednodušších a nejstarších způsobů 

odvodňování se provádí na kalových polích. Pole je tvořeno ohraničenou upravenou 

plochou, jehož dno tvoří systém drenážních trubek zasypaných vrstvou štěrku a písku. Na 

tuto vrstvu se napouští kal ve výšce cca 30 cm. Podstatou odvodňování na kalovém poli je 

kombinace dvou procesů – filtrace a odpařování. Přebytečná voda se filtruje, odtéká přes 

drenážní systém a část vody se odvodňuje odpařováním. Toto odvodňování závisí na 

povětrnostních a klimatických podmínkách. V závislosti na podmínkách se aplikují 3 až 4 

cykly do roku. Za suchého počasí může sušina dosahovat až 65 %. V zimě není dobré 

aplikovat kal do kalového pole z důvodu zamrzání a špatného odvodňování. Vyklizení 

kalových polí se děje pomocí nakladačů a u menších ČOV se provádí ručně. Tato metoda 

se už v součastné době používá výjimečně vzhledem k velké náročnosti na plochu a 

pracnost [16]. 

Síto - pásové lisy – Jsou v dnešní době jedna z nejrozšířenějších metod na 

odvodňování kalů. Jedná se o přístroj, který má dvě nekonečné filtrační plachetky, které 

mohou být široké až 3 metry. Ke kalu se přidávají polykoagulanty a filtrace probíhá 

z počátku volně, poté pod tlakem. Filtrační plachetky procházejí klikatě mezi systémem 

válců, kde dochází ke stlačování a deformaci filtračního koláče. Účinnost pro anaerobně 

stabilizovaný kal se pohybuje od 250 - 500 kg·m-2
·h-1 při koncentraci sušiny 27 - 36 %. 
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Kalolisy – Filtrace probíhá za vysokého tlaku 1,5 až 2,5 MPa v komorových lisech. 

Kal je smíchán s flokulantem a čerpán do komor lisu. V komorách lisu je kal smícháván 

s flokulantem a voda je čerpána pod tlakem. Po několika hodinách provozu filtrace musí 

být z lisu odstraněn kalový koláč. Účinnost pro anaerobně stabilizovaný kal se pohybuje 

v koncentracích sušiny od 35 - 50 %. Nevýhoda tohoto lisu je periodičnost provozu a drahé 

pořizovací náklady. 

Vakuová filtrace – Zařízení se skládá z bubnového filtru. Buben je tvořen 

z děrovaného plechu a umístěn ve žlabu s kalem. Na jeho povrchu je jemná filtrační 

tkanina, na které se zachycuje kal. V bubnu je vytvořeno vakuum a voda je odsávána do 

středu. Na konci procesu je z bubnu odstraněn kalový koláč. 

Dekantační odstředivky – Odvodňování kalu se provádí pomocí celoplášťových 

šnekových odstředivek. Zařízení může sloužit, jak pro odvodnění kalu, tak i k jeho 

zahuštění. V tomto zařízení muže dojít k zahušťování i bez přidání flokulantů. Kal se 

přivádí potrubím do středu bubnu. Oddělený kal se usazuje na vnitřních stěnách rotačního 

bubnu a odvodněný kal je šnekem v bubnu vynášen ven a vypadává z odstředivky. 

Odstředivka má vysokou výkonnost a malé požadavky na plochu umístění. Účinnost 

odvodňovaného kalu je v koncentraci sušiny 30 - 35 %. Tato metoda je v současné době 

nejpoužívanější [14]. 

2.4.5 Bioplyn  

Bioplyn je produkt, který vzniká při procesu methanizace. Hlavním cílem procesu 

methanizace je likvidace organického znečištění a stabilizace organické hmoty, především 

z hlediska ochrany životního prostředí. Hlavně při anaerobním čištění odpadních vod a 

anaerobní stabilizaci kalu. Bioplyn obsahuje velké množství methanu, proto je cenou 

surovinou. V našich klimatických podmínkách je považován za vedlejší produkt, jak 

z hlediska ekonomického, tak ekologického. V zemích tropického pásma jsou procesy 

methanizace zaměřeny především na výrobu energie. 

Bioplyn se skládá převážně z CH4 a CO2 a menšího množství H2, N2, H2S. Při 

výstupu z methanizační nádrže obsahuje 3 - 4 % vody, stopová množství mastných kyselin, 

amoniaku a dalších látek. Složení bioplynů závisí na složení substrátu a podmínkách 

procesů při methanizaci kalu. Při dobře pracujících procesech v methanizační nádrži 



Jiří Pupík: Ověření účinnosti zahušťování kalů na ČOV Nový Jičín 
 

2014 11 
 

obsahuje 65 - 75 % CH4 a 25 - 35% CO2. Hlavní součástí bioplynu je methan. Jedná se o 

bezbarvý plyn, bez zápachu, je lehčí než vzduch. V bioplynu je obsaženo malé množství 

nečistot především H2S a merkaptanů, které dávají bioplynu charakteristický zápach a tím 

také indikují, zda neuniká. Složení a rychlost výroby bioplynu se výrazně nemění. 

Bioplyn, díky vysokému obsahu methanu se řadí pro svou vysokou výhřevnost 

mezi ušlechtilé plyny. Odvádí se z methanizačních nádrží do plynojemu a odtud se rozvádí 

k dalšímu zpracování. Bioplyn se využívá pro technologický ohřev kalu na teplotu 

anaerobního procesu, vytápění provozních budov, které se nachází v objektu ČOV, ohřev 

teplé užitkové vody. Zbytek bioplynu se spotřebovává pro výrobu elektrické energie v tzv. 

kogeneračních jednotkách [17]. 

Kogenerační jednotky jsou zařízení, která spojují výrobu tepla a elektrické energie. 

Základ jednotky tvoří spalovací pístový motor, vyvinutý pro spalování plynu pohánějící 

elektrický generátor pro výrobu elektrické energie. Využité teplo se získává pomocí 

tepelných výměníků z chladící vody, výfukových plynů a mazacího oleje. Touto výrobou 

se dosahuje vysokého využití energie plynu. Kogenerační jednotky mají přibližně 

energetickou účinnost 80 - 88 %. U ČOV lze většinou využít všechnu tepelnou i 

elektrickou energii. 

Zbytkový bioplyn, který není možno již ekonomicky využít, se spaluje v hořácích 

zbytkového bioplynu tak, aby nezhoršoval životní prostředí v okolí ČOV [8]. 

2.5 Hygienizace kalu 

V dnešní době se v ČR používají technologické procesy pro hygienizaci, již při 

stabilizaci kalu. Jsou to anaerobní termofilní stabilizace, aerobní termofilní stabilizace. 

Samostatně provedené hygienizační technologie jsou pasterizace a hygienizace vápnem 

[15]. Hygienizace kalů znamená usmrcení všech mikroorganismů zejména salmonel, které 

se v kalu nacházejí.  Metody pro hygienizaci lze rozdělit na fyzikální a chemické.  

Mezi fyzikální metody hygienizace kalu patří:  

- Sušení kalu na sušinu 90 % při teplotě 80 °C.  

- Kompostování s nuceným provětráváním hromad.  
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- Autotermní aerobní stabilizace probíhá při teplotách nad 55 °C a doba, za kterou 

kal musí opustit reaktor od vložení je minimálně 20 hodin.   

- Termofilní anaerobní stabilizace je podobná jako autotermní. 

- Aerobní termofilní stabilizace – Zpracovávat můžeme, jak kal přebytečný, směsný 

nebo primární. Při termofilní stabilizaci se využívají mikroorganismy. Z kalu se 

uvolňuje energie a dochází k ohřevu více než 50 °C. Při tomto způsobu je dosaženo 

velké rychlosti odbouraných organických látek. Doba zdržení tohoto procesu se 

pohybuje okolo 7 - 9 dní. Metabolismus aerobních organismů vede k zneškodnění 

patogenních bakterií, virů a můžeme z kalu získat již hygienizované hnojivo [18]. 

- Pasterizace kalu by se měla provádět po dobu minimálně 30 minut za teploty 70 °C. 

Pasterizační jednotky, které se dodávají, počítají s ohřevem surového kalu na 

teplotu 60 – 70 °C při době zdržení 1 - 3 hodiny. Anaerobně stabilizovaný kal má 

teplotu 38 °C. Surový kal se ohřívá ve výměníku s anaerobně stabilizovaným kalem 

o teplotě 38 °C a částečně mu předá teplo. Dále se kal ohřívá na teplotu 60 - 70 °C 

za pomoci spirálového výměníku. Zbývající teplo, které je potřeba pro pasterizaci, 

se dodá za pomocí teplé vody o teplotě 85 - 90 °C. V zásobnících je pasterizovaný 

kal a má dobou zdržení 1 až 3 hodiny. 

Jako chemické metody hygienizace kalů se používají: 

- Hygienizace vápnem - v podstatě se jedná o alkalizaci vápnem nad hodnotu pH 12 

při dosažené teplotě nad 55°C, po dobu nejméně 24 hodin. Dávka vápna CaO je 

závislá na charakteru hygienizovaného kalu a podle jeho složení sušiny se dávkuje 

vápno od 200 do 400 kg na tunu kalu. Technologie lze rozdělit do 4 skupin, a to 

podle použitého vápna nebo úseku, kde se dávka aplikuje [12]. 

Hygienizace kalů se řídí dle technické normy vodního hospodářství TNV 75 8090 

Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod [19]. 
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3. Posouzení současného stavu technologie 

ČOV Nový Jičín byla uvedena do provozu v roce 1976, prošla několika částečnými 

rekonstrukcemi, které byly vyvolány rostoucími nároky na životní prostředí, především na 

kvalitu vypouštěných odpadních vod. Vyplývající z legislativy Evropské unie a nařízení 

vlády č. 23/2011 Sb. pro eliminaci organického znečištění, odstraňování dusíkatých látek a 

fosforu. Provozovatel a vlastník Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. 

(SmVaK) provedl rozsáhlou rekonstrukci v roce 2003 - 2005. Byl vybudován nový 

biologický stupeň s chemickým srážením fosforu, nová budova odvodnění kalu se 

stacionárním strojním odvodňovacím zařízením a krytou skládkou kalu, nový plynojem a 

kogenerační jednotky. Další rekonstrukce ČOV proběhla v letech 2010 - 2011, kdy byla 

dobudována druhá biologická linka, tzv. alternující aktivace. Poslední rekonstrukce, která 

proběhla v roce 2012 - 2013 byla intenzifikace kalového hospodářství. Vybudování linky 

na zahušťování přebytečného kalu. 

Odpadní vody jsou do ČOV přiváděny jednotnou kanalizací z města Nový Jičín a 

okolních obcí Starý Jičín, Šenov, Mořkov a Životice. ČOV je vybudována jako 

mechanicko-biologická s biologickou eliminací organického a dusíkatého znečištění 

chemickým srážením fosforu a anaerobní stabilizací kalu [20]. 

 

Čistírna je navržena na parametry: Q24 = 9800 m3 

 QD = 12000 m3 

počet ekvivalentních obyvatel: 35 000 

3.1 Technologický popis ČOV Nový Jičín 

Ve městě Nový Jičín a okolí vede jednotná kanalizace se systémem odlehčovacích 

komor pro odvod dešťové, odpadní a průmyslové vody. Voda je přiváděna dvěma hlavními 

sběrači na obou stranách toku do městské ČOV. V koncovém úseku před ČOV jsou obě 

stoky spojeny a vedou do odlehčovací komory, kde dochází k odlehčení a naředění 

odpadních vod do recipientu Jičínky. Z odlehčovací komory teče odpadní voda do objektů 

hrubého předčištění betonovým potrubím DN 800. Voda natéká na hrubé česle o velikosti 

průlin 60 mm ručně stíraných, umístěných v hloubce 6 m pod terénem. Dále odpadní voda 
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přitéká do vstupní čerpací stanice, která je tvořena dvěma galeriemi šnekových čerpadel. 

Odpadní voda se čerpá a z těchto galerií voda natéká gravitačně do dvou jemných strojně 

stíraných česlí s průlinami 6 mm opatřených  lisem na shrabky od fy Huber, včetně 

dopravníku shrabků do kontejneru. Z česlí odpadní voda směřuje do dvou odstředivých 

lapáků písku. Z lapáků je odstraňován zachycený písek mamutovým čerpadlem do 

děrovaného vozíku. Za lapáky písku se nachází odlehčovací objekt, který odlehčuje 

usazovací nádrž při větším průtoku vody než Qmax. = 320 l·s-1, takto mechanicky 

předčištěná odpadní voda je odváděna do recipientu Jičínky. Odpadní voda do průtoku 

Qmax. = 320 l·s-1, je přiváděna do usazovací nádrže. Usazovací nádrž je kruhová, vyrobena 

z betonu o průměru ø= 20 m. Objem nádrže je V = 673 m3, s tukovou jímkou a odtahem 

plovoucích látek. Vedle usazovací nádrže je čerpací stanice surového kalu Vuž. = 3,5 m3. 

Takto mechanicky předčištěná odpadní voda je přivedena do betonové podélné 

nádrže, určené pro kaskádovou aktivaci první aktivační linky o objemu V = 3300 m3. Voda 

přitéká ve 3 sekcích do denitrifikačních částí (opatřených míchadly) a dále teče do 

nitrifikačních částí (jemně bublinný aerační systém). Z aktivačního procesu voda odtéká do 

dosazovacích nádrží - č. 1 o průměru  ø= 20 m, nádrže č. 2  ø =21 m a nádrže č. 3 ø =21 

m, které jsou vybaveny stíráním plovoucích nečistot. Vratný kal z dosazovacích nádrží je 

čerpán přes 2 čerpací stanice vratného kalu zpět do aktivace. Část přebytečného kalu je 

čerpána do objektu na zahušťování kalu, a poté do methanizační nádrže. 

Na potrubí mechanicky předčištěné odpadní vody z usazovací nádrže před 

kaskádovou aktivační nádrží je instalována odbočka, která rozděluje vodu pro kaskádovou 

aktivační nádrž a odpadní vodu do alternující aktivační nádrže. Další potrubí 

s aktivovaným kalem vede z dosazovací nádrže č. 1 před kaskádovou aktivaci a má také 

odbočku na alternující aktivaci. Směs odpadní vody a aktivovaného kalu se přivádí 

z čerpací jímky dvěma čerpadly. Alternující aktivační nádrž kruhového tvaru má objem    

V = 1300 m3 a hloubku 3,5 m. Nádrž je rozdělena na dvě půlkruhové sekce. V jedné 

probíhá nitrifikace (provzdušňování) a v druhé sekci probíhá denitrifikace (míchání). Po 

procesu nitrifikace a denitrifikace se tyto podmínky překlopí a v části denitrifikace probíhá 

nitrifikace a opačně. Změna se provádí iontově selektivní sondou, která měří koncentraci 

amonných iontů v nitrifikaci. Z alternující aktivační nádrže voda odtéká do rozdělovací 

komory, kde se voda rozděluje na dvě kruhové dosazovací nádrže č. 2 o objemu                

V = 1354 m3 a průměru ø = 20 m. Dosazovací nádrž č. 3 je umístěna hned za nádrží č. 2 a 
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má objem V = 1523 m3, průměr nádrže je ø =21 m.  Obě dosazovací nádrže jsou vybaveny 

oboustranným přepadem s jímkou plovoucích nečistot. Z nádrží je kal sveden do čerpací 

stanice vratného kalu č. 2 a odváděn do kaskádové aktivační nádrže. ČOV je vybavena 

chemickým srážením fosforu za pomoci síranu železitého, který je dávkován a skladován 

ve stojatém zásobníku o objemu V =15 m3, umístěném u kaskádové aktivační nádrže. 

Z dosazovacích nádrží vede biologicky vyčištěná odsazená odpadní voda do měrného 

žlabu, ve kterém je osazena sonda s ultrazvukovým snímačem a automatickým odběrem 

vzorků. Z měrné šachty odtéká vyčištěná voda do recipientu Jičínka.  

Kaly se zpracovávají v kalovém hospodářství. Primární kal je veden z usazovací 

nádrže do methanizační nádrže přes čerpací stanici surového kalu. Přebytečný kal je čerpán 

do objektu zahušťování přebytečného kalu, který se skládá s dávkovacího čerpadla 

flokulantu a ze sítového zahušťovače Huber Rotamat RoS 3. Po zahuštění je kal čerpán do 

methanizační nádrže o objemu V=812 m3 a průměru ø =15 m. Methanizační nádrž je 

betonová komora s kuželovým dnem a pevným stropem. Strojní vybavení je tvořeno 

cirkulačním potrubím s kalovým čerpadlem. Surový kal je čerpán přes spirálový výměník 

do sání cirkulačních čerpadel, které kontinuálně přečerpává obsah methanizační nádrže. 

Kal je ohříván na teplotu 39 °C, která zajišťuje intenzivní methanizaci kalu. 

Methanizovaný kal je vypouštěn do uskladňovací nádrže o celkovém objemu V = 1493 m3, 

průměru ø = 20 m, kde dochází k dalšímu zahuštění. Z uskladňovací nádrže se kal čerpá 

do budovy odvodnění kalu.  V budově pro odvodnění kalu je instalována flokulační stanice 

a stabilní dekantační odstředivka s výkonem Q = 8-11 m3
·hod-1. Odvodněný kal je 

skladován na zastřešené skládce u budovy a odebírán k výrobě průmyslových kompostů. 

V objektu ČOV je umístěno 6 ks kalových polí o celkovém objemu Vcelk. = 175,2 m3, 

nápustná výška 0,4 m. 

Bioplyn vyvinutý v methanizační nádrži je jímán do suchého plynojemu 

s membránou o objemu V = 350 m3. Plyn se vede do plynové kotelny, která je osazena 

kotlem na zemní plyn o výkonu P = 310 kW a kotlem na bioplyn o výkonu P = 260 kW. 

Bioplyn se spotřebovává pro vytápění methanizační nádrže a k zabezpečení chodu 

kogenerační jednotky o výkonu P = 81 kW, která slouží k výrobě elektrické energie. 

V případě nedostatku bioplynu je chod plynové kotelny zajištěn dodávkou zemního plynu 

ze sítě [20], [21], [22]. 
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Obrázek 1 Letecký snímek ČOV Nový Jičín 

1 – objekt hrubého předčištění, 2 – usazovací nádrž, 3 – kaskádová aktivační nádrž, 4 – 

alternující aktivační nádrž, 5 – dosazovací nádrž č. 1, 6 – dosazovací nádrž č. 2, 7 – 

dosazovací nádrž č. 3, 8 – linka na zahušťovaní přebytečného kalu, 9 – methanizační 

nádrž, 10 – budova kalového hospodářství, 11 – uskladňovací nádrž, 12 – budova 

odvodnění kalu a krytá skládka, 13 – strojovna plynojemu, 14 – suchý plynojem, 15 – 

kalové pole, 16 – správní budova, 17 – měrný objekt na odtoku z ČOV 

3.2 Popis zařízení zahušťování přebytečného kalu 

V prostoru mezi usazovací a methanizační nádrží je umístěn přístřešek s nosnou 

ocelovou konstrukcí a opláštěním ze sendvičových panelů. V tomto objektu se nachází 

linka na zahušťování přebytečného kalu, která zajišťuje snížení celkového objemu 

přiváděného kalu do methanizační nádrže a tím zvýšení doby zdržení kalu v methanizační 

nádrži. Skládá se z vlastního zařízení na zahušťování Huber a dávkování flokulantu. 

Přebytečný kal je čerpán podávacím šnekovým čerpadlem o výkonu 4,1 - 22,5 m3
·hod-1 z 

dosazovací nádrže do vločkovacího reaktoru a dále šnekového zahušťovače Huber. Do 



Jiří Pupík: Ověření účinnosti zahušťování kalů na ČOV Nový Jičín 
 

2014 17 
 

vločkovacího reaktoru je dávkován tekutý flokulant z plastové nádrže o objemu                 

V = 1 m3. Zahuštěný kal ze zahušťovače je čerpán za pomocí čerpadla do methanizační 

nádrže. V objektu je umístěno propojovací potrubí na kal, filtrát a flokulanty. 

 

Obrázek 2 Budova zahušťování přebytečného kalu 

Na ČOV Nový Jičín se využívá repasovaný stroj, který sloužil jako odvodňovací 

zařízení na ČOV Příbor. Tento stroj šlo použít k zahušťování bez zásadních úprav. Stroj na 

zahuštění přebytečného kalu je od německého výrobce Huber. Typ má označení Huber 

Rotamat RoS 3. Jedná se o robustní flexibilně aplikovatelnou jednotku o rozměrech výška 

2282 mm, šířka 1800 mm a délka 5150 mm. Hlavním účinným prvkem šnekového 

zahušťovače kalu RoS 3 je válcový klínový drátěný koš, ve kterém je umístěn otáčející se 

šnek. Zařízení pracuje na principu pomaluběžného šnekového lisu. V tomto lisu je kal 

zahušťován působením zvyšujícího se tlaku při průchodu šnekem. Filtrační tlak je 

nastavitelný a je určován charakteristikou lisovacího kužele. Správné zahušťování kalu je 

také dosaženo šikmou instalací zařízení pod úhlem 25°. Před vtokem do zahušťovače se 

přidává flokulant, který zajišťuje koagulaci nerozpuštěných látek. Látky jsou oddělovány 

od kapaliny v předřazeném separačním válci (reaktoru). Zahuštěný kal vypadává z horní 

části zahušťovače do sběrné nádrže, a poté odčerpán šnekovým čerpadlem o výkonu               

Q = 4 m3
·hod-1 do methanizační nádrže [23], [24] 

Výkonové parametry linky zahuštění: Produkce kalu: ø= 120 m3
·den-1, max. 150 m3

·den-1. 

Předpoklad provozu: 8 - 10 hod·den-1. Vstupní sušina 1 - 2%, výstupní sušina 3 - 8% 
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Obrázek 3 Rotační zahušťovač Huber Rotamat RoS 3 

 

 

Obrázek 4 Vločkovací reaktor 
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Obrázek 5 Zásobník tekutého flokulantu 

 

 

Obrázek 6 Zařízení pro automatickou přípravu tekutého flokulantu 
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3.3 Popis stavu před instalací zařízení na zahušťování kalu 

Na následujícím schématu je zobrazen stav ČOV před instalací zařízení na 

zahuštění přebytečného kalu. 

 

 

Obrázek 7 Schéma ČOV před instalací na zahušťování kalu 

Legenda ke schématu: 1 – odlehčovací komora OK B II., 2 – vstupní šneková čerpací 

stanice č. I, 3 – vstupní čerpací stanice č. II, 4 – jemné česle, 5 – lapák písku č. I, 6 – lapák 

písku č. II, 7 – odlehčovací komora č. I, 8 – usazovací nádrž, 9 – odlehčovací komora č. II, 

10 – kaskádová aktivační nádrž, 11 – dávkování síranu železitého, 12 – dosazovací nádrž 

č. I, 13 – čerpací stanice vratného kalu č. I, 14 – čerpací stanice mechanicky předčištěných 

vod, 15 – alternující aktivační nádrž, 16 – rozdělovací komora, 17 – dosazovací nádrž č. II, 

18 – dosazovací nádrž č. II, 19 – čerpací stanice kalu, 20 – čerpací stanice surového kalu, 

21 – methanizační nádrž, 22 – budova kalového hospodářství, 23 – uskladňovací nádrž 

kalu, 24 – suchý plynojem, 25 – odvodňování kalu, 26 – zastřešená skládka kalu, 27 – 

kalové pole, 28 – správní budova, 29 – měrný objekt na odtoku z ČOV  
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K původní technologii podrobněji uvádím - vratný kal z dosazovací nádrže č. 1 byl 

přiváděn před kaskádovou aktivační nádrž a také před alternující aktivační nádrž. 

Přebytečný kal z dosazovacích nádrží č. 2 a č. 3 byl přiváděn před usazovací nádrž. 

V usazovací nádrži se mísil s kalem primárním. Takto vytvořený surový kal byl směsní 

primárního a přebytečného kalu, a odváděl se v množství 61,8 m3
·d-1 při sušině 2,3 % do 

methanizační nádrže. Do methanizační nádrže se čerpal kal s malou sušinou, což tvořilo 

větší objem kalu v methanizační nádrži a také snižovalo dobu zdržení a množství 

vytvořeného bioplynu [25]. 

Přebytečný kal z DN při 0,5 % sušiny – 128 m3
·d-1 

Surový kal z UN při 2,3 % sušiny –  61,8 m3
·d-1 

Objem VN – 812 m3 

Doba zdržení kalu ve VN –  13 dnů 
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3.4 Popis stavu po instalaci zařízení na zahušťování kalu 

Na následujícím schématu je zobrazen stav ČOV před instalací zařízení na 

zahuštění přebytečného kalu. 

 

 

Obrázek 8 Schéma ČOV po instalaci zahušťování kalu 

Legenda ke schématu: 1 – odlehčovací komora OK B II., 2 – vstupní šneková čerpací 

stanice č. I, 3 – vstupní čerpací stanice č. II, 4 – jemné česle, 5 – lapák písku č. I, 6 – lapák 

písku č. II, 7 – odlehčovací komora č. I, 8 – usazovací nádrž, 9 – odlehčovací komora č. II, 

10 – kaskádová aktivační nádrž, 11 – dávkování síranu železitého, 12 – dosazovací nádrž 

č. I, 13 – čerpací stanice vratného kalu č. I, 14 – čerpací stanice mechanicky předčištěných 

vod, 15 – alternující aktivační nádrž, 16 – rozdělovací komora, 17 – dosazovací nádrž č. II, 

18 – dosazovací nádrž č. II, 19 – čerpací stanice kalu, 20 – čerpací stanice surového kalu, 

21 – methanizační nádrž, 22 – budova zahušťování přebytečného kalu, 23 – budova 

kalového hospodářství, 24 – uskladňovací nádrž kalu, 25 – suchý plynojem, 26 – budova 

odvodňování kalu, 27 – zastřešená skládka kalu, 28 – kalové pole, 29 – správní budova, 30 

– měrný objekt na odtoku z ČOV  
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V současné technologii podrobněji uvádím - vratný kal je přiváděn před 

kaskádovou aktivační nádrž a také před alternující aktivační nádrž. Přebytečný kal 

z dosazovacích nádrží se čerpá do linky na zahušťování přebytečného kalu. Po 

nadávkování flokulantu se kal čerpá na rotační zahušťovač Huber, a poté do methanizační 

nádrže s větším obsahem sušiny. Z usazovací nádrže je čerpán primární kal do 

methanizační nádrže. Dle projektové dokumentace při součtu primárního (20 m3
·d-1) a 

přebytečného kalu (16 m3
·d-1) se předpokládal celkový objem čerpaného kalu 36 m3

·d-1 

oproti 61,8 m3
·d-1 a tímto měla být zajištěna lepší methanizace kalu. Délka zdržení kalu v 

methanizační nádrži se má prodloužit a splnit požadavky příslušné normy [25]. 

Přebytečný kal z DN při 0,5% sušiny – 128 m3
·d-1 

Zahuštěný přebytečný kal při 4% sušině – 16 m3
·d-1 

Primární kal z UN – 20 m3
·d-1   

Celkem primární kal + zahuštěný přebytečný kal – 36 m3
·d-1 

Objem VN – 812 m3 

Doba zdržení kalu ve VN – 22 dnů 

 

 

4. Zhodnocení zahušťování kalu v dané lokalitě 

4.1 Kvalita odváděné vyčištěné vody  

Množství vyčištěné odpadní vody se měří v měrném žlabu na odtoku z ČOV 

pomocí ultrazvukové sondy s vyhodnocovací jednotkou pro snímání průtočného množství. 

Kvalita vody na odtoku z ČOV se zjišťuje stacionárním zařízením pro automatický odběr 

vzorků s temperací, umístěném v měrném objektu. Vzorky se předávají na vyhodnocení do 

laboratoře SmVaK-inženýring, s.r.o. 

Kvalita vypouštěné vody splňuje požadavky, které jsou uvedeny v nařízení vlády 

ČR č. 23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
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odpadních vod, náležitostech povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních a do 

kanalizací a o citlivých oblastech.  

Emisní standarty ukazatelů maximálního přípustného znečištění odpadních vod 

odstavec A. Městské odpadní vody pro kategorii ČOV dle ekvivalentních obyvatel od 

10001 – 100000 jsou následující [26]: 

 

Tabulka 1 Maximální přípustné znečištění [26] 

CHSKCr BSK5 NL NH4 Ncelk. Pcelk. 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

130 40 50 - 30 6 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty vypouštěné vody z ČOV Nový 

Jičín do recipientu Jičínka. Počet projektovaných ekvivalentních obyvatel je EO = 35000. 

 

Odtok vody před instalací zahušťování v roce 2012-2013 

Tabulka 2 Kvalita vypouštěné odpadní vody před instalací zahušťování 

měsíc CHSKCr BSK5 NL NH4 NO3 Ncelk. Pcelk. 
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

09 25,50 3,50 5,00 1,31 11,37 14,60 1,51 

10 15,67 1,66 5,00 0,27 10,97 13,57 1,38 

11 34,50 3,50 4,50 0,07 8,16 10,45 1,32 

12 16,50 3,00 8,50 0,14 11,72 14,20 1,89 

1 21,33 3,33 6,00 0,91 6,03 9,16 0,94 

2 26,00 5,50 11,00 2,32 6,41 11,35 0,73 

3 17,50 3,00 6,50 1,68 8,34 12,55 0,62 

průměr 22,43 3,36 6,64 0,96 9,00 12,27 1,20 
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 Odtok vody po instalaci zahušťování v roce 2013-2014 

Tabulka 3 Kvalita vypouštěné odpadní vody po instalaci zahušťování 

měsíc CHSKCr BSK5 NL NH4 NO3 Ncelk. Pcelk. 
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

09 21,50 2,50 7,50 0,21 12,48 15,50 2,75 

10 19,50 2,50 7,00 0,06 9,25 11,65 2,79 

11 22,50 4,50 6,00 0,94 7,88 11,00 3,32 

12 32,50 4,50 8,00 0,36 4,60 7,15 1,81 

1 23,00 3,00 5,00 0,14 4,83 7,25 1,47 

2 19,00 2,50 3,00 0,58 5,22 8,00 1,21 

3 22,00 3,00 4,00 1,44 6,05 9,95 1,60 

průměr 22,86 3,21 5,79 0,53 7,18 10,07 2,13 

 

Instalace linky na zahušťování kalu nemá větší vliv na kvalitu vypouštěné vody 

z ČOV Nový Jičín. Výsledky jsou velmi dobré v porovnání s nejvyššími povolenými 

limity a splňují je s rezervou 

4.2 Kvalita kalů před instalací zařízení na zahušťování  

 

Rok 2012-2013 

Tabulka 4 Vstup a výstup z methanizační nádrže před instalací zahušťování 

               Vstup do methanizační nádrže Výstup z methanizační nádrže 
měsíc surový kal vyhnilý kal 

průměr 
[m

3
/měsíc] 

průměr  
[m

3
/den] 

sušina 
[g/l] 

org. 
látky 
[%] 

průměr 
[m

3
/měsíc] 

průměr 
[m

3
/den] 

sušina 
[g/l] 

org. 
látky [g/l] 

stupeň 
odbourání 
org.látek 

[%] 

09 1944 65 20,4 73,43 1944 65 11 66,61 27,82 

10 2223 72 31,4 74,54 2223 72 13,7 67,04 30,53 

11 2199 73 34,6 76,49 2199 73 21,7 68,92 31,84 

12 1624 52 31 77,40 1624 52 22,2 69,87 32,29 

01 2041 66 28,5 78,00 2041 66 21 69,49 35,76 

02 1476 51 17,6 74,21 1476 51 20,2 66,86 29,89 

03 2003 65 2,83 75,18 2003 65 14,5 66,54 34,35 

průměr 1930 63,43 23,76 75,61 1930 63,43 17,76 67,90 31,78 
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4.3 Kvalita kalů po instalaci zařízení na zahušťování 

 

Rok 2013-2014 

Tabulka 5 Primární a přebytečný kal 

měsíc primární kal přebytečný kal 

 
průměr 

[m
3
/měsíc] 

průměr  
[m

3
/den] 

sušina 
[g/l] 

org. 
látky 
[%] 

před 
zahuštěním 
[m

3
/měsíc] 

po 
zahuštění 
[m

3
/měsíc] 

průměr  
[m

3
/den] 

sušina 
[g/] 

org. 
látky 
[%] 

09 1932 64 12,4 70,54 2962 237 7,9 77,40 72,64 

10 1427 46 11,7 79,85 2894 243 7,8 79,80 75,70 

11 1328 44 20 77,75 2992 298 9,9 85,70 77,24 

12 1358 44 15,5 74,03 4724 407 13,1 74,70 79,99 

01 869 28 23,7 83,34 2887 231 7,5 62,20 78,37 

02 989 35 29,1 82,17 2740 293 10,5 71,00 77,54 

03 1036 49 27,9 77,50 1633 214 6,9 76,80 77,18 

průměr 1277 44,29 20,04 77,88 2976 275 9,09 75,37 76,95 
 

 

Tabulka 6 Vstup a výstup z methanizační nádrže po instalaci zahušťování 

měsíc Vstup do methanizační nádrže Výstup z methanizační nádrže 

 

primární+ 
přebytečný kal 

[m3/den] 

sušina  
[g/l] 

org. 
látky  
 [%] 

vyhnilý 
kal 

[m3/den] 

sušina 
[g/l] 

org. 
látky 
 [%] 

snížení 
obsahu 

org.sušiny 
[%] 

09 71,9 19,54 71,45 71,9 18,9 65,92 22,73 

10 53,8 21,57 77,62 53,8 29 66,32 43,24 

11 53,9 32,07 77,50 53,9 27,8 66,99 41,08 

12 57,1 29,08 77,54 57,1 32,8 70,22 31,71 

01 35,5 31,83 81,29 35,5 29,1 72,17 40,31 

02 45,5 38,77 80,21 45,5 27,9 77,5 15,03 

03 55,9 33,94 77,41 55,9 29,44 67,9 38,27 

průměr 53,37 29,54 77,58 53,37 27,85 69,57 33,20 
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4.4 Produkce plynu, tepla a výroba elektrické energie 

Rok 2012 – 2013 

Tabulka 7 Výroba tepla a elektrické energie před instalací zahušťování 

  

Výroba elektrické energie 
Kogenerační jednotka 

Výroba 
tepla 

bioplynový 
kotel 

Spotřeba 
bioplynu 
na ČOV 
celkem 

[m3] měsíc 

Spotřeba 
zem. 
plynu 
[m3] 

Sprotřeba 
bioplynu 

[m3] 

Výroba 
elektřiny 

[kWh] 

Spotřeba 
bioplynu 

[m3] 

09 21 6137 7760 3408 9545 

10 44 4030 4880 4427 8457 

11 22 11574 13960 2813 14387 

12 32 13540 16800 2593 16133 

01 30 7892 9720 3165 11057 

02 40 9165 11360 2744 11909 

03 22 8061 10280 379 8440 

průměr 30 8628 10680 2790 11418 

 

Rok 2013 – 2014 

Tabulka 8 Výroba tepla a elektrické energie po instalaci zahušťováním 

Výroba elektrické energie 
Kogenerační jednotka 

Výroba 
tepla 

bioplynový 
kotel 

Spotřeba 
bioplynu 
na ČOV 
celkem 

[m3] měsíc 

Spotřeba 
zem. 
plynu 
[m3] 

Spotřeba 
bioplynu 

[m3] 

Výroba 
elektřiny 

[kWh] 

Spotřeba 
bioplynu 

[m3] 

09 29 10548 11400 200 10748 
10 29 15717 17440 26 15743 
11 25 17192 20560 704 17896 
12 17 13230 16000 1150 14380 
01 20 12882 15680 756 13638 

02 23 12152 14880 166 12318 
03 28 9323 11600 2850 12175 

průměr 24 13006 15366 836 13843 
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5. Diskuze 

Zařízení na zahušťování přebytečného kalu bylo instalováno v lednu 2013. 

Zkušební provoz byl zahájen po zimním období a to v měsíci dubnu 2013. Do konce 

měsíce srpna probíhalo dolaďování parametrů zahušťovací linky, hlavně dávkování 

flokulantů, řízení koagulace, otáčky bubnu a celková optimalizace provozu pro 

zahušťování přebytečného kalu.  

Do ustáleného provozu se zařízení dostalo v září 2013, kdy bylo dosaženo 

optimálního množství sušiny v zahuštěném kalu v rozmezí 6 - 8 %.  

5.1 Vliv zahušťování přebytečného kalu  

Množství přebytečný kalu před zahuštěním bylo průměrně 2976 m3
·měsíc-1. Po 

zahuštění množství přebytečného kalu bylo průměrně 275 m3
·měsíc-1. To znamená        

9,09 m3
·den-1, což je méně o cca. 7 m3

·den-1 než předpokládal projekt. Naopak, dle 

podkladů provozovatele, bylo do methanizační nádrže po realizaci zahušťování, čerpáno 

více primárního kalu, než předpokládal projekt (44 m3
·den-1 proti 20 m3

·den-1). 

5.2 Vliv na dobu zdržení v methanizační nádrži 

Výpočet doby zdržení v methanizační nádrži před instalací zahušťování: 

Rovnice 1 Výpočet doby zdržení v methanizační nádrži 

T =
Objem methanizační nádrže

Kal přivedený do methanizační nádže
=  

812 m

63,43 m ∙ den
= 12,8 dnů ≅ 13 dnů 

 

Výpočet doby zdržení v methanizační nádrži po instalaci zahušťování: 

Rovnice 2 Výpočet doby zdržení v methanizační nádrži 

T =
Objem methanizační nádrže

Kal přivedený do methanizační nádže
=  

812 m

53,37 m ∙ den
= 15,2 dnů ≅ 15 dnů 

 

Doba zdržení v methanizační nádrži před instalací zařízení byla průměrně 13 dnů, 

což nevyhovovalo požadavkům dle normy ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více 
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než 500 ekvivalentních obyvatel [27]. Po instalaci zařízení zahušťování přebytečného kalu 

se doba v methanizační nádrži prodloužila o 2 dny, tedy průměrně na 15 dnů. Dále byla 

umožněna stabilizace zvýšeného množství primárního i přebytečného kalu v důsledku 

napojení okrajových částí města Nový Jičín a obcí Mořkov a Životice. Důsledkem větší 

doby zdržení v methanizační nádrži bylo umožněno přivádět do methanizační nádrže větší 

množství primárního i přebytečného kalu. Bez realizace linky na zahušťování 

přebytečného kalu by došlo k přetížení methanizační nádrže. Dalšího zvýšení doby zdržení 

je možno dosáhnout snížením čerpaného množství primárního kalu o větší sušině, jak 

předpokládal projekt. 

 

5.3 Vliv na snížení obsahu organické sušiny 

Rovnice  3 Snížení obsahu organického sušiny[28] 

 

š. =
 [ − 100 − ] − [ − 100 − ]

 [ − 100 − ]
∙ 100               [%] 

p0   je obsah organických látek v sušině kalu (ztráta žíháním, v hmotnost. %) 

index 1  hodnoty se vztahují k surovému kalu  

index 2  hodnoty se vztahují k vyhnilému kalu 

 

Realizací samostatného zahušťování přebytečného kalu došlo ke zvýšení odbourání 

organických látek v methanizační nádrži. Před instalací zařízení bylo odbourání 

organických látek 31,78 % a po instalaci bylo dosaženo hodnoty 33,20 % viz tabulky č. 4 a 

č. 6. Obsah odbouraných organických látek se zvýšil o 1,42 %. Dalšího žádoucí zvýšení 

odbourání organických látek by bylo možno dosáhnout prodloužením doby zdržení 

v methanizační nádrži (viz. bod 5.2). 
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5.4 Vliv na produkci plynu a výrobu elektrické energie 

Z následujících tabulek č. 7 a č. 8 jsou vypočítány průměry za období před instalací 

zařízení na zahušťování kalu a po jeho instalaci. Spotřeba zemního plynu se snížila o 20 %, 

tímto byly sníženy provozní náklady spojené s odběrem zemního plynu z veřejné sítě. 

Produkce a spotřeba bioplynu se zvýšila o 33,7 %. Vzhledem k lepší methanizaci kalu 

v methanizační nádrži se zvýšila produkce bioplynu a tímto se může více plynu přeměnit 

v kogenerační jednotce na elektrickou energii. Výroba elektrické energie se zvýšila o    

30,5 %. Snížila se tak nejen spotřeba elektrické energie z vnějšího zdroje (ČEZ), ale 

zvýšila se i celková dotace provozovateli za tzv. zelený bonus. 

 

6. Závěr 

Účinnost linky na zahuštění přebytečného kalu je doložena v tabulkách a 

vysvětlena v následné diskuzi. V investičním záměru pro vybudování této linky se uváděla 

doba zdržení v methanizační nádrži 22 dnů. Množství primárního kalu mělo být o 50 % a 

množství přebytečného kalu mělo být o 43,8 % menší. I přes tento předpoklad 

v investičním záměru bylo docíleno snížení množství přebytečného kalu o více než 100 %. 

Sušina přebytečného kalu dosahuje průměrně 7,5 %. Zahušťování přebytečného kalu má 

vliv na snížení obsahu organických látek sušiny o 1,42 %. Doba zdržení v methanizační 

nádrži se prodloužila na 15 dnů. Vzhledem k delší době zdržení v methanizační nádrži se 

zvýšila produkce a spotřeba bioplynu o 33,7 %. Výroba elektrické energie v kogenerační 

jednotce se zvýšila o 30,5 %. Vybudování linky na zahuštění přebytečného nemělo 

výrazný vliv na kvalitu vypouštěné vyčištěné vody. Tyto hodnoty dokazují správnost 

vybudování zařízení pro zahušťování přebytečného kalu, které znamená úsporu při 

zpracování kalů, při dodržení ekologických principů čištění vod. Touto instalací linky se 

zmenšil objem kalu čerpaný do methanizační nádrže. Tímto bylo umožněno napojit okolní 

obce a okrajové části města Nový Jičín do této ČOV, které by jinak znečišťovaly recipienty 

ve svém okolí. 
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