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ANOTACE 

 

Tato práce se zabývá využitím čistírenských kalů, pocházejících z farmaceutického průmyslu, 

konkrétně spalováním a anaerobní digescí. V teoretické části jsou popsány biologicky aktivní 

látky, používané ve farmaceutickém průmyslu, zejména alkaloidy. Následující kapitola se 

zabývá odpadními vodami z farmaceutického průmyslu a metodami odstranění nežádoucích 

látek. Další část je věnována kalům a jednotlivým metodám nakládání s nimi – kompostování, 

energetickému využití. V tomto směru jsou popsány zejména anaerobní digesce a spalování. 

Praktická část je zaměřena na výzkum vhodnosti použití směsi kalů a rostlinných zbytků 

z ostropestřce mariánského pro spalování a výtěžnost methanu z anaerobní digesce. 
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SUMMARY 

This thesis devoted with utilization of sewage sludge, originating in pharmaceutical industry, 

namely combustion and anaerobic digestion. In theoretical part, there are biological active 

compounds used in pharmaceutical industry described, particularly the alkaloids. Next chapter 

occupies with waste water from pharmaceutical industry and methods of pollutant removing. 

Next part is engaged in sewage sludge and sludge treatment – composting, energy utilization. 

In this respect there are mainly anaerobic digestion and incineration described. Experimental 

part is focused on research of suitability of using of mixture of sludge and plant remains  

of Silybum marianum for incineration and methane utilization rate from anaerobic digestion. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AD anaerobní digesce 

ASK anaerobně stabilizovaný kal 

BPS bioplynová stanice 

ČOV čistírna odpadních vod 

DT deformation temperature - teplota deformace 

FF farmaceutická firma 

FT flow temperature - teplota tečení 

HT hemisphere temperature - teplota tání 

CHSK chemická spotřeba kyslíku 

IGI Institut geologického inženýrství 

MŽP ministerstvo životního prostředí 

OL organické látky 

OV odpadní vody 

OZE obnovitelné zdroje energie 

PDI index drolivosti 

PPCP pharmaceutical and personal care products 

SCC Spinning Cone Column 

SCF Supercritical Fluid 

SFE superkritická fluidní extrakce 

SSK surový směsný kal 

ST sphere temperature - teplota měknutí 

TS celková sušina 

ÚČOV ústřední čistírna odpadních vod 

USEPA americká agentura pro ochranu životního prostředí 

UV záření ultrafialové záření 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Dnešní doba je charakteristická rychlými až překotnými změnami snad ve všech oborech 

lidské činnosti. Vývoj nových technologií a rychlost jejich šíření, společně se snadnější 

dostupností informací, vytvářejí jednak obrovský prostor pro posun v kvalitě našeho života, 

na druhou stranu ale na nás vytváří neustálý tlak, abychom se těmto změnám přizpůsobovali. 

Nejinak je tomu i v oboru odpadového hospodářství, kde postupy a trendy, které ještě v době 

nedávno minulé mohly být dostatečné, dokonce i pokrokové, jsou již dnes obvyklé a zítra 

mohou být nedostačující. Tento tlak je nejenom ekonomický, kdy se důrazně požaduje 

snižování nákladů na odstraňování odpadů, ale také legislativní, což jistě souvisí se 

zapracováním legislativy Evropské Unie do našich právních norem. 

Jedním z mnoha odvětví odpadového hospodářství, kterého se to týká, je čištění odpadních 

vod a následné nakládání s kaly, jež jsou výstupem tohoto procesu. Kalové hospodářství je 

odvětví, které se bude neustále rozvíjet a intenzifikovat, jelikož lze reálně očekávat neustálý 

růst produkce kalů - ať již z komunálních čistíren odpadních vod či těch průmyslových. 

Důvodem je jednak neustále se rozvíjející průmysl, tak i evropská legislativa, vyžadující 

existenci kanalizačních sítí v obcích s populací nad 2 000 obyvatel.  

Jedním z rozvíjejících se odvětví je farmaceutický průmysl. Jeho charakteristickým rysem 

je velmi nízká koncentrace farmak v odpadních vodách, která však mohou mít negativní vliv 

na lidské zdraví či životní prostředí. V současné době se kaly z ČOV farmaceutických firem 

zpracovávají většinou na kompostárnách nebo v bioplynových stanicích.  

Přestože jsou k dispozici standardní technologie, je nutné hledat nové způsoby využití kalů  

z průmyslových odpadních vod. Může nastat situace, kdy nebude možno využít stávajících 

způsobů nakládání s kaly. Poptávka po kompostech má klesající charakter, bioplynová stanice 

může mít výpadek, ukládání kalů na skládky je nutno v souladu s evropskou legislativou 

minimalizovat. Řešením může být spalování kalů. Tato technologie s sebou nese spoustu 

problémů, které je nutno řešit - např. zvýšit obsah sušiny v kalu, eliminace úniku polutantů, 

vysoké koncentrace dusíku ve vstupním materiálu.  Cílem práce je posouzení vlastností 

odpadů z farmaceutického průmyslu vzhledem ke stávajícímu způsobu jejich 

odstranění/využití s následným návrhem jiné možnosti jejich využití.  Pro účely diplomové 

práce byly použity kaly obsahující ostropestřec mariánský. 
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2. BIOLOGICKY AKTIVNÍ PŘÍRODNÍ LÁTKY 

Biologicky aktivními přírodními látkami se zabývá věda, nazývaná farmakognosie, která 

studuje léčivé látky rostlinného a živočišného původu (Moravcová, 2006). Tyto látky 

nacházely uplatnění již od začátku 19. století při přípravě léčiv, pesticidů či ochucovadel 

(Kinghorn, 1987). 

2. 1 DROGY ROSTLINNÉHO PŮVODU 

Drogy rostlinného původu jsou většinou celé, nalámané nebo nařezané části rostlin, ať již 

planě rostoucích či kulturně pěstovaných, většinou usušené, případně i čerstvé.  Z těchto částí 

se následně izoluje konkrétní léčivá látka, čehož hlavní výhodou je možnost přesného 

dávkování drogy. Rovněž je eliminována možnost ovlivnění účinku vedlejšími látkami 

Alternativní možností použití je přímé využití drogy jako celku v podobě čajů či tinktur. 

Druhý způsob je používán, dostačuje-li množství účinné látky pro určené využití nebo není-li 

známa konkrétní účinná látka. Ve většině případů se používá prvně uvedený postup 

(Moravcová, 2006, Nagy et al, 2011).  

2. 2 SLOŽKY ROSTLIN A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Účinné látky se mohou vyskytovat buď v celé rostlině, nebo jen v některé její části. Množství 

účinné látky, obsažené v jednotlivých částech rostlin, může být rozdílné.  

V rostlinách se mohou vyskytovat tyto složky: 

 alkaloidy – dusíkaté organické sloučeniny bazického charakteru, významné svými 

farmakologickými účinky, 

 glykosidy – organické sloučeniny, které se při hydrolýze rozkládají na cukr a necukernou 

složku. Významná je jejich schopnost vázat lipofilní toxické látky a tímto způsobem je 

činit rozpustnými ve vodě, což usnadní jejich transport, čili detoxikaci organismu, 

 saponiny – steroidní glykosidy, povrchově aktivní látky (třepáním vodné roztoky výrazně 

pění). Využívají se ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu nebo v kosmetice. 

Mohou působit i toxicky (rozklad hemoglobinu, dráždivost očí). Jsou jedovaté pro vodní 

živočichy. V praxi se uplatňují jako expektorancia nebo diuretika, 

 třísloviny – jedná se o bezdusíkaté vysokomolekulární látky (polyfenoly) 

s charakteristickou trpkou chutí. Používají se k činění kůží, vyrábějí se z nich přípravky 

na léčbu průjmů, hemoroidů či na zástavu krvácení. Při kontaktu se vzduchem oxidují, 
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čímž ztrácejí svůj účinek. S ionty některých kovů (Fe, Al, Cu) vytvářejí barevné 

komplexy (Moravcová, 2006, Nagy et al, 2011,  Toxikos, 2000), 

 rostlinná barviva – látky, způsobující zabarvení rostlin, většinou se jedná o cyklické nebo 

lineární tetrapyroly, karotenoidy a flavonoidy. Rostlinám slouží rovněž jako ochrana před 

vysokým UV zářením, mají význam i při reprodukci rostlin (barvy květů lákají opylující 

hmyz) (ČVUT:Katedra experimentální biologie rostlin), 

 hořčiny – nejedovaté bezdusíkaté terpenoidy s minimálním farmakologickým významem. 

Charakteristická je hořká chuť. Možné využití jako stomachika či choleretika 

(Moravcová, 2006, Sajvera), 

 silice – etherické oleje, tekuté těkavé látky většinou nerozpustné ve vodě. Jedná se 

o rozmanité směsi sloučenin (převážně terpeny doplněné dalšími organickými 

sloučeninami). Rostlinám slouží jako ochranný prvek či jako lákadlo pro hmyz. Mají 

různé farmakologické účinky (expektorancia, spasmolytika,…), 

 pryskyřice a balzámy – amorfní hmoty získávané poraněním kůry nebo samovolným 

výtokem, balzámy jsou viskózní aromatické tekutiny, obsahující velké množství 

aromatických balzámových kyselin (benzoová, skořicová). Pryskyřice jsou tvořeny 

di/triterpenickými kyselinami, alkoholy, fenoly, resiny a reseny. Farmakologie využívá 

desinfekční, antiseptické či expektorační účinky (Moravcová, 2006, Sajvera), 

 slizy – látky, sestávající z polysacharidů a uronových kyselin. Typickým znakem je 

výrazná bobtnavost ve vodě a tvorba koloidních roztoků. Tyto roztoky nejsou lepivé. 

V přírodě plní různé funkce, např. vytváří ochranný filtr na poraněních rostlin, usnadňují 

klíčení semen (v kombinaci s vodou) či jejich rozptyl. 

Ve farmacii se využívá jako projímadlo či k usnadnění vykašlávání stimulací tvorby 

hlenu. Využívá se rovněž jako emulgátor (Moravcová, 2006, Nagy et al, 2011), 

 gumy – amorfní polysacharidy, s vodou tvoří lepivé roztoky, koloidy. Běžně se vyskytují 

ve formě ve vodě rozpustné sodné nebo nerozpustné vápenaté soli. Voděrozpustnost se 

zvyšuje se zvyšujícím se větvením řetězce, přičemž viskozita klesá. Využití nacházejí 

v potravinářství – emulgátory a stabilizátory (Moravcová 2006, Nagy et all, 2011), 

 tuky a oleje – acylglykoly a triacylglykoly, které jsou zdrojem esenciálních mastných 

kyselin. Absorbují a transportují vitamíny A, D, E a K. V rostlinách plní funkci zásobních 

látek. Ve farmakologii nemají specifický význam. Tuky jsou pevného skupenství 

živočišného původu, zatímco oleje jsou rostlinného původu, jsou kapalné (Sedlák et all, 

2007, Nagy et all, 2001), 
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 vosky – jedná se o jednoduché lipidy. Jsou to estery mastných kyselin 

s monohydroxylovými alkoholy nebo steroly. V přírodě se vyskytují v heterogenních 

směsích esterů, kde plní ochrannou funkci na vnějších částech rostlin, plodech a listech 

tím, že působí hydrofobně a chrání před útoky mikroorganismů. Vosky nacházejí široké 

uplatnění v průmyslu. Ve farmacii se využívají zejména včelí vosk žlutý, bílý a 

karnaubský vosk (Sedlák, 2007), 

 mléčné šťávy, 

 minerální látky, 

 organické kyseliny – organické sloučeniny kyselého charakteru. Nejčastěji se vyskytuje 

kyselina karboxylová, jejíž kyselý charakter je dán funkční skupinou – COOH (Clark), 

 vitamíny, biogenní aminy, 

 látky s hormonálním působením, 

 fytoncidy – jedná se o chemicky nejednotné látky, obsažené ve vyšších rostlinách. Jejich 

význam spočívá v antibiotických účincích (Arcimovičová, 2001). 

2. 3 ALKALOIDY 

Alkaloidy jsou sloučeniny složené z uhlíku, vodíku, dusíku a většinou z kyslíku. Vznikají 

z určitých aminokyselin. Jedná se o fenylalanin, tryptofan, ornitin, lysin, histidin a kyselinu 

anthranilovou. Jde tedy o dusíkaté zásadité sloučeniny, vyskytující se ve formě solí  

za přítomnosti organických kyselin. Vyznačují se heterocyklickou strukturou. Název je 

odvozen z anglického „alkali-like“, tedy „podobné zásadě“, mající alkalické vlastnosti, 

charakterizuje tedy bazický charakter alkaloidů. Alkaloidy lze definovat jako biologicky 

aktivní nízkomolekulární látky, jejichž heterocyklická kostra obsahuje alespoň část 

uhlovodíkového řetězce aminokyseliny. Jsou to lipofilní, většinou pevné a bezbarvé látky, 

které se vyskytují především ve vyšších rostlinách, a to ve všech jejich částech, přičemž každá 

část rostliny obsahuje několik příbuzných alkaloidů. Mohou se však vyskytovat i v baktériích 

a v houbách či plavuních a nahosemenných rostlinách. Vzácně se mohou objevit i u zvířat, 

typickým příkladem je mlok. Pravý význam alkaloidů není ještě zcela znám, přestože se 

předpokládá, že jejich funkce je zejména obranná. Biosyntéza alkaloidů je však pro rostlinu 

natolik energeticky náročná, že jejich význam může být daleko významnější, dosud však 

nebyl odhalen. Pro člověka jsou většinou prudce jedovaté (Moravcová, 2006, Nagy et al, 

2011, Aniszewski, 2007). 
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Alkaloidy se z rostlin získávají extrakcí. Rostliny se nejdříve vysuší a rozdrtí, následně jsou 

pomocí alkoholů a zředěných kyselin extrahovány čisté alkaloidové extrakty. Jedná se  

o většinou hořké, bezbarvé látky pevného skupenství. Některé alkaloidy lze vyrábět 

synteticky. V přírodě se vyskytuje stovky alkaloidů, komerčně je jich však využíváno jen  

asi 30, nejčastěji jako léčiva. Nejznámějšími alkaloidy jsou kofein, nikotin, chinin, kokain či 

morfin (Aniszewski, 2007). 

Alkaloidy se člení podle aminokyseliny, od které jsou odvozeny: 

1) alkaloidy odvozené od fenylalaninu a tyrosinu 

a) protoalkaloidy (jediné neheterocyklické alkaloidy) – kapsaicin, efedrin, meskalin 

b) isochinolinové alkaloidy 

i) morfinový typ – kodein, morfin 

ii) benzylisochinolinový typ – papaverin, retikulin 

iii) protoberberinový typ – berberin 

2) alkaloidy odvozené od tryptofanu 

a) indolové alkaloidy – bufotenin, psilycin, námelové alkaloidy, strychninové alkaloidy 

(šípové jedy), alkaloidy brčálu barvínku (vinblastin, vinkristin) 

b) chinolinové alkaloidy - chinin 

3) alkaloidy odvozené od histidinu 

pilokarpin 

4) alkaloidy odvozené od ornitinu a lysinu 

a) pyridinové a piperidinové alkaloidy (nikotin, lobelin, chavicin a piperin) 

b) chinilizidované alkaloidy – spartein, cystein, cytisin 

c) tropanové alkaloidy – atropin, L-hyoscyamin, kokain 

d) purinové alkaloidy – kofein, teofylin, teobromin 

5) pseudoalkaloidy 

a) terpenické alkaloidy – nufarin, akonitin 

b) steroidní alkaloidy – solanidin, solasodin (Moravcová, 2006, Nagy et all, 2011). 
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3. TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH 
LÁTEK 
 

Tato kapitola je zaměřena na technologické postupy získávání účinných složek z bylin.  

 

Sušení 

Sklizená nadzemní hmota se ihned suší na dobře větraných místech v tenkých vrstvách, 

přirozeným anebo umělým teplem v sušárnách s teplotou do 40 °C.  Poměr sesychání je 

4 – 5:1. 

 

Hydrodestilace 

Hydrodestilace je metoda, používaná k získávání silice z rostlinné hmoty. Existují tři základní 

typy hydrodestilace: vodní destilace, vodní a parní destilace a přímá parní destilace. Jedná se 

o extrakci, kdy je hmota, ze které mají být získány silice, ponořen do vroucí vody, případně 

plave na hladině. Jedná-li se o parní destilaci, je materiál položen na rošt, kterým prochází 

horká pára. Na páru se naváží silice a jsou s ní vynášeny vzhůru. Následně prochází směs 

kondenzátorem a kondenzovaná směs končí v separátoru. Éterické oleje jsou lehčí než voda, 

plavou na hladině, odkud se separují (Pavela, Bárnet, 2011, distillation.co.uk). 

 

Vakuová destilace 

Používá se k destilaci látek tepelně labilních, které by se při destilaci za normálního tlaku 

rozkládaly. Také se používá pro dělení látek o vysokém bodu varu, aby je vůbec bylo možné 

předestilovat, a látek s malým poměrem bodů varu, protože s klesajícím tlakem se tento 

poměr zvyšuje a separace je účinnější. Vakuová destilace se používá pro přípravu 

rakytníkového oleje a zpracování hlívy ústřičné (Pavela, Bárnet, 2011).  

 

Spinning Cone Column (SCC)  

SCC je destilační nebo stripovací kolona, ve které jsou za pomoci páry a pod vakuem 

oddělovány těkavé látky z kapalin a kašovitých hmot. Samotná kolona je svislá nerezová 

nádoba s centrální rotující hřídelí. Obsahuje sadu otočných a stacionárních talířů, které se 

vzájemně střídají. Otočné talíře jsou spojeny s hřídelí, stacionární pak se stěnou kolony. 

Příčný řez jednou sadou talířů je znázorněn na obrázku č 1. Vstupní materiál, ze kterého mají 

být odstraněny těkavé složky, je přiváděn do horní části kolony. Tento materiál, tekutý či 

kašovitý, stéká jako tenký film po horním povrchu prvního stacionárního talíře. Následně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_varu
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vytéká výstupem tohoto talíře do spodní části bezprostředně pod ním umístěného rotačního 

talíře. Odstředivá síla, vznikající otáčením tohoto talíře, způsobuje tok materiálu vzhůru  

po jeho horním povrchu, opět ve formě tenkého filmu. Tento film se poruší při opuštění hrany 

rotačního talíře, tekutina stéká dolů na následující stacionární talíř a cyklus se opakuje. Tímto 

způsobem proteče tekutina po jednotlivých talířích shora dolů celou kolonou.  

 

Zároveň s průchodem kapaliny shora dolů je zdola přiváděna stripovací pára. Pára stoupá 

vzhůru přes tenký film tekutiny obsahující těkavé látky. Tyto chuťové a aromatické látky jsou 

tak zachyceny, odděleny a stoupají vzhůru. Žebra na spodní straně rotujících talířů zvyšují 

turbulenci par, a tím zlepšují účinnost přestupu hmoty. Na obrázku 1 vpravo je znázorněn 

průchod tekutiny i páry kolonou. Odpařené látky vystupují z horní části kolony a procházejí 

kondenzačním systémem, který zachycuje těkavé látky v koncentrované formě, zatímco 

aromatu zbavená kapalina či kašovina je čerpána ze spodní části kolony (Flavourtech, 2009). 

 

                  
 

Obrázek 1 Příčný řez sadou talířů (vlevo), vpravo průchod tekutiny a páry kolonou. Zdroj: www.flavourtech.com 

      

Rotační vakuová odparka 

Další možností, jak zahustit produkt, je použít rotační vakuovou odparku, což je tenkovrstvá 

odparka pracující ve vakuu při teplotách 30 - 50ºC. Jako ohřívací médium využívá páru. 

Produkt, který má být zahuštěn, vstupuje přiváděcí trubicí a tryskami je rozprašován na ohřátý 

povrch dutých rotujících kuželů. Působením odstředivých sil je zahušťovaná látka 

rozprostřena v tenké vrstvě (cca 0,1 mm) po celém povrchu kuželů, přičemž celý proces trvá 

méně než 1 s. Koncentrovaný produkt je sbírán na vnější straně kuželů a opouští výparku  

přes sběrné trubky. Výpary odstraněné z extraktu stoupají středem kuželu a jsou odváděny  
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do externího kondenzátoru. Pára je přiváděna přes dutou osu do parních komor nacházejících 

se uvnitř dutých kuželů. Jakmile pára kondenzuje, kondenzát putuje k horní stěně duté parní 

komory a odtud je odváděn sběrnými trubkami. Proces je zachycen na obrázku 2. 

Popsaná technologie se používá např. ve farmaceutickém průmyslu k odstranění rozpouštědel 

z léčivých extraktů nebo v pivovarnictví ke snížení obsahu alkoholu v pivu (Flavourtech, 

2009). 

  

 
 

Obrázek 2 Proces zahuštění rotační vakuovou odparkou. Zdroj: www.batax.cz 

 

Lisování za studena 

Kromě extrakce (ať už klasické či superkritické) se některé oleje dají získávat také lisováním 

za studena. Při této metodě nedochází ke znehodnocování biologicky aktivních látek 

působením vysokých teplot či rafinací.  

 

Extrakce - pomocí organických rozpouštědel 

Jedná se o způsob získávání obsažných látek z rostlinného materiálu. Metoda je založena  

na maceraci v organickém rozpouštědle, přičemž intenzivnější průběh procesu je zajištěn 

mícháním a protřepáváním směsi. Po určité době se za zvýšené teploty a tlaku odpaří 

organické rozpouštědlo a zůstane požadovaný extrakt. Typ rozpouštědla se určuje dle 

následného využití extraktu. Můžou to být alkoholy: methanol, případně ethanol. Záporem 

extrakce je relativně pomalá rychlost procesu. Specifickou metodou extrakce je takzvaná 

Soxhletova extrakce. Tato extrakce probíhá v Soxhletově patroně, přičemž je zahříván celý 

objem macerátů. Pozitivní stránkou této metody je vyšší výtěžnost obsažných látek, nízké 
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náklady a nenáročnost, negativem opět nízká rychlost reakce a rozklad termolabilních látek 

(Pavela, Bárnet, 2011, Riddellová, 2007). 

 

Další možností, jak separovat specifické látky z přírodních surovin, je klasická extrakce 

nízkovroucími organickými rozpouštědly, např. methanol, ethanol, ethylacetát, dichlormethan 

a další. Ve farmaceutickém průmyslu musí ale extrakční činidlo vždy splňovat určité 

podmínky, které jsou v jednotlivých státech rozdílné. Mezi základní podmínky patří: vysoká 

čistota, chemická stabilita, inertnost, nejedovatost, nízký bod varu.  

Superkritická fluidní extrakce 

Touto metodou se zabývá společnost FLAVEKO Trade spol. s r.o. „Výhodou  SFE oxidem 

uhličitým je, že v získaných extraktech nezůstávají zbytky toxických rozpouštědel.  

Při extrakci samozřejmě nedochází k žádné chemické reakci ani k uvolňování tepla. Metodou 

superkritické extrakce získáváme z extrahovaného materiálu kolem 95% přítomné substance. 

 

Superkritická extrakce je založena na rozpustnosti dané složky v rozpouštědle  

v superkritickém stavu. Tekutina v superkritickém stavu (Supercritical Fluid - SCF) je velmi 

mobilní - schopnost rozpouštění se přibližuje kapalným rozpouštědlům, zatímco penetrace  

do pevné matrice je usnadněna transportními vlastnostmi blížícími se plynu. 

 

Extrakce superkritickým oxidem uhličitým je separační proces, který využívá skutečnosti, že 

nad teplotou 31 °C (kritickou teplotou) nelze oxid uhličitý dalším zvyšováním tlaku zkapalnit. 

Vysoce stlačený plyn pak v superkritickém stavu vykazuje mimořádné vlastnosti - s rostoucí 

hustotou vrůstá totiž schopnost rozpouštět látky. Jde o fyzikální proces, při kterém nedochází 

k žádné chemické reakci ani k uvolňování tepla. Rozpouštěcí schopnost CO2 lze ovlivnit 

změnami tlaku a teploty - většina extrakcí probíhá při tlacích 100-300 bar a teplotách  

40-50 °C. Za těchto podmínek pak obvykle získáváme z extrahovaného materiálu  

kolem 95% přítomné substance. 

 

Vlastnosti CO2 v procesu superkritické extrakce: 

 CO2 je bezbarvý plyn nakyslé chuti i zápachu, v tuhém stavu bílá, tvrdá hmota,  

ve vyšších koncentracích je dusivý. 

 Kritická teplota CO2 je 31 °C. Extrakce se proto dají provádět při teplotách natolik 

nízkých, že nemůže dojít k poškození organoleptické kvality extraktu. 
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 Kritický tlak CO2 je od 7,38 MPa. 

 Inertnost – nehrozí nebezpečí sekundárních reakcí (např. oxidace). 

 Nezávadnost – CO2 je zcela nezávadný. 

 Polarita CO2 je podobná jako u pentanu a hexanu, které se běžně používají  

při klasické extrakci 

 Při superkritické extrakci CO2 nedochází k hydrolýze, esterifikaci nebo termickým 

změnám. 

 V extraktu nezůstávají žádná residua extrakčního činidla. 

 

Kapalný oxid uhličitý z provozního zásobníku (zas) vstupuje do dochlazovače, kde se jeho 

teplota sníží o 2-5 °C, a následně je čerpadlem stlačen na pracovní tlak (max. 30 MPa).  

Ve výměníku (vym) se poté ohřeje na pracovní teplotu 35-65 °C. Na výstupu z výměníku je 

oxid uhličitý v superkritickém stavu, ve kterém prochází extraktory Ext1, Ext2, Ext3 (lze 

pracovat s jedním až třemi extraktory zapojenými v sérii). CO2 nasycený extraktem následně 

vstupuje přes expanzní ventily EV1 a EV2 do separátorů Sep1 a Sep2, kde následkem poklesu 

tlaku dochází k separaci produktu. Přes expanzní ventil EV3 vstupuje plynný CO2 zbavený 

extraktu do kondenzátoru a následně zkapalněný zpět do zásobníku. Tím je uzavřen celý 

cyklus a CO2 je pak znovu čerpadlem stlačen a veden do dalšího extrakčního oběhu, viz 

obr.3“ (Flaveko Trade, 1993). 

 

 

 
Obrázek 3 Proces SFE ve společnosti Flaveko Trade. Zdroj: www.flavekotrade.cz 
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3. 1 ODPADY Z VÝROBY 

Odpady, obsahující biologicky aktivní látky, pocházejí zejména z farmaceutického, ale i 

potravinářského, kosmetického či kožedělného průmyslu. Pro farmaceutický průmysl je 

příznačný nízký poměr finálního produktu k surovinám, ze kterých se potřebná látka získává. 

To v praxi znamená, že farmaceutický průmysl je producentem velkého objemu odpadů, 

přičemž některé jeho složky mohou být nebezpečné. Některé složky lze regenerovat, přičemž 

se využívají různé technologie, např. destilace, extrakce či filtrace (Kuraš, 2008). 

3. 2 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Zvolení správné technologie čištění odpadních průmyslových vod se odvíjí od jejich složení. 

Jednotlivé metody se volí podle látky, kterou je třeba z vody eliminovat, ale důležitým 

aspektem je i ekonomická stránka procedury. Jednotlivé technologie vhodné pro odstraňování 

nežádoucích složek pocházejících z farmaceutického průmyslu jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto 

látky jsou označovány jako tzv. PPCP (z angl. pharmaceutical and personal care products).  

Ve vodách se vyskytují v koncentracích v řádu mg/l. Jedná se o látky polárního charakteru, 

což způsobuje jejich sorpci na částice kalu. Vzhledem k syntetickému původu je nutná 

adaptace mikroorganismů, takže jejich degradace trvá delší dobu (Fuksa, 2012). 

Tabulka 1 Technologie odstraňování polutantů z farmaceutického průmyslu. 

Technologie Použití 

Sorpce Separace alifatických a aromatických skupin léčiv či xenobiotik 

Extrakce Stripování těkavých látek z vodného roztoku 

Membránové metody Nanofiltrace, reverzní osmóza 

Oxidace Rozklad toxických sloučenin (př. kyanidy) 

Destilace Likvidace organických látek 

Biodegradace  aerobní/anaerobní Rozklad organických látek působením bakterií 

Rhizofiltrace Odstranění hydrofobních organických sloučenin 

 Zdroj: Malý, Hlavínek, 1996. Upraveno a doplněno autorem. 
 

3. 2. 1 SORPCE 

Mezi tyto procesy patří adsorpce a absorpce. Adsorpce je proces, kdy na sebe působí 

elektrostatické síly kladně nabitých skupin xenobiotik a záporně nabitého povrchu biomasy 

(Kotyza et al, 2009). Dochází ke kumulaci substancí na povrchu jiné fáze, např. kapalné 

na kapalné, plynné na kapalné, plynné na pevné či kapalné na pevné. Adsorbované látky se 

nazývají adsorbáty, adsorbující látka je adsorbent. Pro zdárný průběh adsorpce musí 
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adsorbenty splňovat základní charakteristiky – musí být pórovité a musí mít velký specifický 

povrch. Významnou roli v adsorpčním procesu hraje i polarita adsorbentu – polární 

adsorbenty adsorbují látky polárního charakteru a naopak. Pro konkrétní polutanty je 

zapotřebí použít specifické adsorbenty (Lofrano, 2012). 

Adsorpce může být způsobena van der Waalsovými silami (fyzikální sorpce, physisorption, 

reverzní proces), chemickými vazbami (chemisorpce, chemisorption; vzniklé vazby jsou 

silné) nebo elektrickými silami, působícími mezi jednotlivými látkami (Malý, Hlavínek, 1996, 

Lofrano, 2012). 

V praxi se používá několik technologií adsorpce s dávkováním adsorbentu – jednostupňový, 

dvoustupňový či protiproudový systém a dynamická adsorpce, kdy znečištěná voda protéká 

kolonou, v níž je umístěna nehybná vrstva adsorbentu. Nejčastěji používaným adsorbentem je 

aktivní uhlí. Adsorbují se na něm zejména látky organického charakteru. Z anorganických 

látek se dobře adsorbují sloučeniny obsahující velké molekuly.  

V procesu čištění odpadních vod se užívá aktivního uhlí k eliminaci organických látek, které 

nelze rozložit biologicky. Dalším typem adsorbentu je polymerní pryskyřice, která se využívá 

k odstranění pesticidů a chlorovaných uhlovodíků (Malý, Hlavínek, 1996).  

Ve farmaceutickém průmyslu se využívá minerálů – zejména zeolitu či goethitu (Lofrano, 

2012). 

Absorpce je proces, který funguje „na základě hydrofobní interakce alifatických a 

aromatických skupin léčiv s lipofilní membránou mikroorganismů“ (Kotyza et al, 2009). 

3. 2. 2 EXTRAKCE 

Extrakce je proces, při němž se látka převádí zpravidla z vodného roztoku do organického 

rozpouštědla, nemísitelného s vodou. Platí, že čím je extrahovaná látka rozpustnější 

v rozpouštědle, tím je celý proces účinnější. Jako rozpouštědla se používají např. benzen, 

toluen či fenosolvan. Technologie se využívá v případě, kdy je výhodné získat zpět 

extrahovanou látku (Malý, Hlavínek, 1996).  

 

3. 2. 3 MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

Filtrační procesy jsou založeny na funkci polopropustných membrán, které jsou schopny 

propustit pouze molekuly vody a případně některé další částice v závislosti velikosti pórů 
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použité membrány. V praxi jsou používány 4 typy filtrace – mikrofiltrace, ultrafiltrace, 

nanofiltrace a reverzní osmóza. Liší se velikostí částic, které jsou schopny zachytit, tlakovým 

rozdílem, který vyrovnávají (viz Tabulka 2). 

Tabulka 2 Membránové procesy.  

Filtrace Velikost zachycených částic Tlakový rozdíl 

Mikrofiltrace > 0,1 µm 100 – 400 kPa 

Ultrafiltrace 10 – 100 µm 500 – 1000 kPa 

Nanofiltrace 1 – 10 nm 2 – 4 MPa 

Reverzní osmóza 0,2 – 1 nm 3 – 6 MPa 

Zdroj: Malý, Hlavínek, 1996, str. 40. Upraveno autorem. 

Hnací silou filtračních procesů je snaha o dosažení rovnováhy koncentrací roztoků 

oddělených membránou. Jinou variantou jsou membrány vyrobené na bázi ionexů. Takovou 

membránou projdou jen částice s opačným nábojem, přitahované kladnými/zápornými náboji 

anexové/katexové membrány. Pro účely odstranění polutantů původem z farmaceutického 

průmyslu je vhodná zejména nanofiltrace a reverzní osmóza (Kotyza et al., 2009). 

3. 2. 4 OXIDACE 

„Principem chemické oxidace obecně je tvorba oxidantů (˖OH, O3) v prostředí čištěné vody, 

které mohou následně reagovat s organickými látkami včetně léčiv. Hydroxylový radikál 

(jedno z nejsilnějších oxidovadel) vzniká např. při rozkladu H2O2 iniciovaném UV zářením,  

ve Fentonově činidle a nebo reakcí excitovaného atomárního kyslíku s H2O v atmosféře“ 

(Kotyza et al., 2009). Další metodou odstranění léčiv z odpadních vod je ozonizace. Jejím 

vedlejším přínosem jsou dezinfekční vlastnosti ozónu a jeho schopnost eliminovat nežádoucí 

pachy a chutě (Oram, 2012). 

3. 2. 5 DESTILACE 

Destilace je vhodná zejména pro odstranění těkavých látek (např. jednomocný fenol). Jedná 

se o proces rozdělení kapalných látek na základě rozdílných bodů varu (Wired Chemistry).  

3. 2. 6 BIODEGRADACE 

Biologické metody čištění odpadních vod mohou probíhat za aerobních či anaerobních 

podmínek. Tímto způsobem jsou z OV odstraňovány organické látky, a to působením 

mikroorganismů (Malý, Hlavínek, 1996). Stabilizace kalu vede ke snížení organického 

podílu, obsahu vody, emise nepříjemných pachů i koncentrace patogenních mikroorganismů.  
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Produkty anaerobní stabilizace jsou methan, oxid uhličitý a stopové množství dalších plynů, 

stabilizovaný kal a určitý objem tepla. Aerobní stabilizace produkuje oxid uhličitý, čpavek a 

další plyny ve stopovém množství, stabilizovaný kal a velký objem tepla. Předností anaerobní 

stabilizace je produkce bioplynu, který lze poměrně snadno přeměnit  

na využitelnou energii. Navíc zde odpadá nutnost aerace substrátu (kalu), čímž se snižují 

provozní náklady. 

Jednotlivé metody stabilizace se liší rovněž produkcí dusíku. Anaerobně stabilizovaný kal 

obsahuje vyšší koncentraci celkového dusíku, ale aerobně stabilizovaný kal obsahuje vyšší 

podíl mineralizovaného dusíku, který lze následně aplikovat na půdu. Pravděpodobnou 

příčinou je nedostatek uhlíku pro rozklad biomasy vedoucí k mineralizaci dusíku v procesu 

AD. Vliv na mineralizaci dusíku mohou mít i látky obsažené v kalu, např. polyfenoly, které 

váží dusík na bílkoviny ( Arthuson, 2008). 

3. 2. 7 RHIZOFILTRACE 

Rhizofiltrace je jednou z technik remediace, tedy proces odstraňování polutantů 

z povrchových i odpadních vod za využití kořenového systému rostlin a mikroorganismů 

s nimi spojených. Jedná se o finančně nenáročnou metodu, vhodnou pro velké objemy vod 

s nízkou koncentrací nežádoucí látky, což je typický znak PPCP (Soudek et al., 2008). 

 

3. 2. 8 POKROČILÉ OXIDAČNÍ METODY VYUŽÍVAJÍCÍ SOLÁRNÍ ENERGII  

Fotochemické metody spojené se slunečním zářením jsou v posledních letech využívány  

na odstraňování polutantů pocházejících z farmaceutického průmyslu. Působením slunečního 

záření lze za přítomnosti fotokatalyzátoru (nejčastěji TiO2) vygenerovat vysoce oxidované 

částice. Oxid titaničitý generuje pod UV zářením na vodící desce vysoce aktivní elektrony a 

na valenční desce „díry“, které se chovají jako akceptory elektronů, které mohou oxidovat 

substrát přenosem elektronu mezi adsorbovaným polutantem a TiO2.  Ve funkci 

fotokatalyzátoru se testuje i ZnO, a to ve fotooxidaci karbamezepinu nebo tetracyklinu 

(Lofrano, 2012). 
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4. KALY Z ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Kaly vznikají při čištění odpadních vod. Představují cca 1 – 2 % celkového objemu čištěných 

vod, ale obsahují 50 – 80 % původního znečištění (Kutil, Dohányos, 2005). Vzhledem 

k používaným fyzikálně-chemickým procesům se v kalech koncentrují těžké kovy, těžko 

rozložitelné organické zbytky i patogenní organismy. Na druhou stranu se jedná o materiál 

bohatý na nutrienty užitečné pro výživu půd, jako je dusík či fosfor (European Commission, 

2012). 

Složení kalů je zejména u průmyslových ČOV velmi proměnlivé. Odvíjí se mimo jiné  

od použité technologie zpracování kalů či skladby čištěných vod (Černý, 2009). 

Pro stanovení vhodného způsobu nakládání s kaly je nutno posoudit jejich vlastnosti. 

Mezi základní chemické charakteristiky patří: 

- „ organický a anorganický chlor, 

- síra, 

- fosfor a dusík, 

- ostatní halogeny, 

- organické mikropolutanty, zejména s ohledem na chlorované uhlovodíky, fenoly a 

polyfenoly, polychlorované bifenyly, pesticidy a polycyklické aromatické uhlovodíky, 

- elementární analýza organického podílu kalu (stanoveného jako ztráta žíháním), 

- stopové prvky“ (TNI CEN/TR 13767, str. 8). 

Mezi základní fyzikálně-chemické charakteristiky patří: 

- „sušina, 

- konzistence, 

- ztráta žíháním (LOI), 

- výhřevnost, 

- přítomnost tuku, pěny a shrabků“ (TNI CEN/TR 13767, str. 9). 

Kal z odpadních vod se skládá především z minerálních zrn, pocházejících z hlíny a 

průmyslových zdrojů (o velikosti pod 2 mm), organických zbytků, anorganických sraženin, 

amorfní degradované organické masy, vyhnilé biomasy a mikrobiálního detritu. Zastoupení 

těchto složek v jednotlivých frakcích je rozdílné, viz tabulka 3 (Macnicol, 1989). 
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Tabulka 3 Složení frakcí kalu.  

Částice Obsah 

Nad 100 000 nm 

Křemen, kalcit, živec, biotit, jílové minerály (kaolinit), sekundární minerály 

železa, chromu, manganu, mědi, zinku, uhličitan vápenatý, fosforečnan 

vápenatý, organické látky 20 – 35 %, těžké kovy 5 – 20 % 

Supra koloid 

biofloc 600 – 

100 000 nm 

Jemná minerální zrna jílových minerálů, anorganické sraženiny, koloidní 

shluky, bakteriální vločky, organické látky 80 %, těžké kovy 80 – 90 % 

Koloid 2 – 600 nm 

Koloidní organické látky, bakterie, ultra jemné částice jílových minerálů, 

organické zlomky, organické komplexy, vyměnitelné ionty na jílových 

minerálech, organické látky 80 %, těžké kovy 0,01 – 3 % včetně rozpuštěného 

podílu 

Rozpuštěný podíl 

pod 2 nm 
Komplexní ionty, rozpuštěné a koloidní látky, organické látky 50 – 55 % 

Zdroj: Macnicol, 1989. 

Technologie následného zpracování kalů lze rozdělit do dvou skupin – zpracování surového 

kalu a stabilizovaného kalu. Směsný surový kal je považován za nebezpečný odpad, 

anaerobní digescí se hygienická závadnost kalu eliminuje (Kutil, Dohányos, 2005). Jednotlivé 

etapy zpracování kalu jsou zachyceny na obr. 4. 

 

 

Obrázek 4 Schéma tvorby a zpracování čistírenských kalů. Zdroj: Černý, 2009. 
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5. KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČOV 

Kompostování představuje proces aerobní přeměny organických látek působením 

termofilních mikroorganismů na stabilní humusové látky, které dodají půdě potřebné živiny. 

Jedná se o proces technologicky řízený člověkem. Dochází při něm k výraznému poklesu 

hmotnosti (cca o 50 %), pokles objemu je ještě markantnější vzhledem ke zhutnění,  

ke kterému během kompostování dochází (Raclavská, 2007). Proces se skládá ze tří etap – 

rozkladné fáze (mineralizace), fáze přeměny a dozrávací fáze (fáze syntézy, výstavby) 

(Kalina, 2004). Každý proces má své specifické znaky (viz tabulka 4). 

Na průběh procesu mají vliv různé faktory, z nichž nejvýznamnější jsou teplota, obsah živin, 

zejména uhlíku a dusíku.  Průběh rozkladu organických látek dále ovlivňuje vlhkost či 

přítomnost kyslíku. Aby měl substrát patřičnou porózitu, doplňuje se kal přídavným plnivem, 

čímž se zajistí rovněž správná vlhkost substrátu a poměr C:N. Dalším přínosem použití plniva 

je dosažení správné konzistence, jelikož kaly jsou pro účely kompostování příliš řídké. Jako 

plnivo se používá např. sláma, kůra či domovní odpad. V tabulce 5 jsou uvedeny organické 

látky a jejich náchylnost k rozkladu (Epstein, 2011, Raclavská, 2007, Řešení biodpadu 

v regionu, 2008, Arthuson, 2008). 

Tabulka 4 Fáze kompostování.  

Fáze rozkladná Fáze přeměny Dozrávací fáze 

50 – 70 °C 40 – 45 °C Teplota blízká okolí 

Rozklad snadno 

rozložitelných sloučenin 

(cukry, škroby, bílkoviny, 

lipidy)  

Činností žížal a dalších 

drobných živočichů se 

vznikající humus 

homogenizuje.  

 

Vznikají dusičnany, čpavek, 

CO2, aminokyseliny, 

polysacharidy 

Hnědé zabarvení, drobtovitá 

struktura, vůně po lesní 

zemině. 

Struktura se mění v zemitou, 

vznikají pevnější vazby 

živin, živiny se pomaleji 

uvolňují do půdy 

Délka trvání 3 – 4 týdny 4. – 8. (10.) týden 8. – 12. týden 

Zdroj: autor 

Teplota je důsledkem rozkladné činnosti mikroorganismů. Názory na optimální teplotu 

rozkladu organických látek se liší. Většina autorů považuje za optimální teplotu 50 – 60°C. 
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Objevuje se i názor, že k nejvyšší produkci oxidu uhličitého dochází při teplotě 60 - 65°C. 

Teplota má mj. velký význam i při likvidaci patogenů, z toho důvodu je žádoucí, aby teplota 

vznikajícího kompostu dosáhla po dobu několika dní 55°C (Epstein, 2011). 

 

Tabulka 5 Rozložitelnost organických složek.  

Náchylnost k rozkladu nebo mineralizaci Organická složka 

Velmi snadno rozložitelné Cukry, škrob, glykogen, pektin, mastné 

kyseliny, glycerol, lipidy, fosfolipidy, 

aminokyseliny, nukleové kyseliny, 

Pomalu rozložitelné Proteiny, hemicelulóza, celulóza, chitin 

Resistentní Nízkomolekulární aromatické a alifatické 

sloučeniny, lignocelulózy, lignin 

Zdroj: Epstein, 2011. Upraveno autorem. 

Jak už bylo řečeno, na rozkladný proces má vliv obsah dusíku a uhlíku, přičemž důležitý je 

jejich poměr. Za optimální je považován poměr C:N 27 – 30:1, ale proces probíhá efektivně i 

při poměru C:N 22 – 40:1. Nadměrné množství uhlíku zpomaluje proces rozkladu, naopak 

nadměrné množství dusíku vede k uvolňování čpavku. Uhlík je mikroorganismy používán 

k buněčnému růstu, dusík je nutný k syntéze buněk a proteinů. Je ověřeno, že starší a 

dřevnatější materiál obsahuje větší množství uhlíku, zatímco zelenější a čerstvější materiál 

obsahuje více dusíku (Kalina, 2004). 

Zdárný průběh rozkladu zajišťuje přiměřený obsah vody. Její nedostatek vede k zastavení 

činnosti mikroorganismů, naopak nadbytek vody způsobuje nežádoucí hnilobné procesy 

(Kalina, 2004). 

Má-li být kompostovaný kal použit jako hnojivo, musí splňovat kritéria, stanovená vyhláškou 

č. 474/2000 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva.  Jedná se především o obsah nežádoucích 

patogenů a těžkých kovů. Nejčastějšími patogeny, nacházejícími se v kalu, jsou Salmonella 

SPP. a Escherichia Coli. Patogeny lze úspěšně likvidovat působením vysokých teplot, které se 

vyvíjejí v průběhu kompostování, přičemž platí, že čím se vyvine vyšší teplota, tím kratšího 

času je zapotřebí k destrukci patogenů. V tabulce 6 jsou znázorněny příklady destrukce 

vybraných patogenů v závislosti na teplotě a času. Americká agentura na ochranu životního 
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prostředí (USEPA) používá pro stanovení doby potřebné pro destrukci patogenů následující 

vztah: 

D = 131 700 000/10
0,14t 

 (1), 

kde D vyjadřuje počet dní, potřebných pro destrukci a t teplotu ve stupních Celsia. 

Tabulka 6 Doba destrukce vybraných patogenů při různých teplotách 

Organismus Doba tepelné expozice (v min), nutná pro destrukci patogenů 

v závislosti na dosažené teplotě 

55 °C 60°C 65 °C 70 °C 

Brucella abortus 60  3  

Corynebacterium 

dipththeria 

45   4 

Salmonella typhi  30  4 

Escherichia typhi  60  5 

Zdroj: Epstein, 2011, str. 232. Upraveno autorem. 

Jednou z možností, jak zajistit vhodné vlastnosti kalu, je úprava hašeným vápnem Ca(OH)2. 

Vápno lze přidat do kalů před jeho odvodněním, což má za následek růst pH až k hodnotám  

9 – 13. Vysoké pH má za následek eliminaci koliformních bakterií, Salmonelly i virů, které 

kromě silně zásaditého prostředí ničí i dezinfekční účinky uvolňovaného amoniaku, který 

vzniká v silně zásaditém prostředí přeměnou amonných kationtů. Další variantou vápnění 

kalů je přidání nehašeného vápna (CaO) do stabilizovaného kalu, což má  

za následek prudký nárůst teploty na 70 - 80°C, což vede k rychlému odumírání nežádoucích 

mikroorganismů (Problematika zpracování kalů, 1999, Arthuson, 2008). 

Plusem vápnění kalů je rovněž snížení obsahu vyluhovatelných těžkých kovů, jelikož 

v alkalickém prostředí se z kationtů těchto rizikových kovů stávají hydroxidy, které se 

následně vysráží do málo rozpustných solí, čímž se sníží jejich mobilita. Během sušení kalů 

se mohou tyto hydroxidy dále přeměnit na uhličitany, které jsou rovněž velmi málo rozpustné 

(pouze v kyselém prostředí). Kaly s přídavkem vápna obsahují vyšší procento sušiny. 

Aplikace takto upravených kalů do půdy ve formě hnojiva má příznivý dopad na fyzikálně-

chemické a biologické vlastnosti půdy a zároveň přináší do půdy potřebné živiny 

(Problematika zpracování kalů, 1999, Arthuson, 2008). 
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6. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ KALŮ Z ČOV 
 

V rámci experimentální části diplomové práce se budu zabývat možnostmi energetického 

využití odpadních produktů z farmaceutické firmy, a to spalováním a anaerobní digescí.  

Kaly z čistíren odpadních vod lze charakterizovat jako obnovitelný zdroj energie. Z bioplynu 

vznikajícího při procesu anaerobní digesce se vyrábí v kogeneračních jednotkách teplo a 

elektrická energie. Vhodně upravené kaly lze použít jako alternativní palivo  

např. v elektrárnách či cementárnách.  

Aby mohl být kal efektivně energeticky využit, je zapotřebí snížit obsah vody, což se provádí 

zahušťováním a odvodňováním. Kromě obsahu vody je významným parametrem obsah 

spalitelných složek v kalu. Spalitelnou složku reprezentují v kalu organické látky. Jejich 

obsah se vyjadřuje jako ztráta žíháním vztažená k sušině (Kutil, Dohányos, 2005). Surový 

směsný kal (SSK) obsahuje průměrně 70 % organických látek, zatímco anaerobně 

stabilizovaný kal (ASK) obsahuje cca 50 % organických látek. Odtud plyne, že spalováním 

SSK lze získat více energie, vzhledem k vyššímu podílu spalitelné složky, než z ASK. SSK je 

tedy energeticky výhodnější. Z ekonomického hlediska je vhodnější spalovat ASK, jelikož při 

anaerobní stabilizace kalu vzniká bioplyn, z kterého lze vyrobit elektrickou energii, jejíž 

výkupní ceny jsou dotované státem (Boráň et al., 2006). 

6. 1 ANAEROBNÍ DIGESCE 

Anaerobní digesce představuje rozklad organických látek na methan a oxid uhličitý. Proces 

sestává ze čtyř fází: hydrolýzy, acidogeneze, acetogeneze a methanogeneze, viz obr. 5. První 

fáze mohou probíhat i v aerobním prostředí, methanové mikroorganismy jsou již čistě 

anaerobní (Straka, 2003). 

 

Obrázek 5 Schéma procesu anaerobní digesce. Zdroj: Straka, 2003. Upraveno autorem. 
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Zpracováním kalů anaerobní digescí lze vyrobit 1 m
3
 bioplynu z 1 kg rozložených 

organických látek, přičemž výhřevnost organických látek je cca 22 – 25 MJ/kg. Tato 

technologie je nejpoužívanější metodou zpracováním surových kalů. Dochází při ní 

k potřebnému snížení organických látek v kalech za vzniku ekonomicky využitelného 

bioplynu a zároveň ke stabilizaci a hygienizaci digestátu. 

Ke zvýšení produkce bioplynu při anaerobní digesci kalu je možno přispět jeho předúpravou. 

Aby se zvýšil přístup mikroorganismů k organickým látkám a zintenzivnila se tak jejich 

přeměna na bioplyn, je vhodné kal dezintegrovat. To se provádí např. pomocí ultrazvuku či 

lyzátovacími zahušťovacími centrifugami. Další variantu představuje termická hydrolýza 

(Dohányos, 2006). 

Dezintegruje-li se zpracovávaný kal pro efektivnější průběh anaerobní stabilizace a použije-li 

se následně termofilní varianta anaerobního rozkladu, lze očekávat zvýšení produkce  

bioplynu o 30 – 40 % za současného poklesu objemu ASK. Tento ASK obsahuje již méně 

než 50 % organických látek. 

6. 2 SPALOVÁNÍ 

Spalování kalů má v současné době rostoucí tendence, což souvisí především s platnou 

legislativou Evropské Unie, která nařizuje členským státům omezit ukládání biologicky 

rozložitelných odpadů na skládky a zároveň zpřísňuje podmínky pro aplikace kalů 

v zemědělství (Raclavská, 2007). 

Spalování/spoluspalování odpadů je definováno v Zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Tento zákon zavádí nový pojem – tepelné zpracování odpadu. V § 2, písm. O se říká, že 

tepelné zpracování odpadu je „oxidace odpadu nebo jeho zpracování jiným termickým 

procesem, včetně spalování vzniklých látek, pokud by tím mohlo dojít k vyšší úrovni 

znečišťování oproti spálení odpovídajícího množství zemního plynu o stejném energetickém 

obsahu.“ Definice vychází ze směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. Tímto krokem 

by se mělo vyhnout situaci, kdy je za spalovnu odpadu považováno zařízení, využívající 

např. pyrolýzu či plazmatické procesy, odlišné technicky i vlivem na životní prostředí. 

V zákoně není definován pojem odpad (vychází se ze zákona o odpadech) ani alternativní 

palivo, za které je v praxi považován odpad/palivo pocházející z odpadu, upravený pro účely 

spalování a využití jeho energetického potenciálu. Pro účely tohoto zákona se stále jedná 

o odpad s katalogovým číslem 19 12 10 a spalovny těchto odpadů jsou zdroji, které tepelně 
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zpracovávají odpady a musí mít pro tuto činnost zákonem stanovená povolení (Tomášková, 

Gadas, 2013).  

Technologie na spalování kalů lze rozdělit podle obsahu sušiny v kalu. Obsahuje-li kal více 

než 30 % sušiny, použijí se jiné způsoby spalování, než obsahuje-li kal méně než 30 % sušiny. 

To souvisí se schopností kalu hořet samostatně. Mezi technologie vyžadující podíl kalu vyšší 

než 30 % patří spoluspalování v cementářských pecích a zplyňování ve fluidní vrstvě. Pro tyto 

účely je nutno kal předem vysušit na potřebný podíl sušiny. Do druhé skupiny patří 

samostatné spalování ve fluidní vrstvě, spoluspalování v elektrárnách nebo ve spalovnách 

odpadu. Tento kal stačí před spalováním mechanicky odvodnit – v odstředivkách nebo filtrací 

(Hyžík, 2006). 

6. 2. 1 SAMOSTATNÉ SPALOVÁNÍ VE FLUIDNÍM LOŽI 

Tato technologie, nazývaná rovněž monospalování. Kal se dávkuje do fluidní vrstvy tvořené 

křemičitým pískem a udržované ve vznosu. Kal je rovnoměrně rozptýlen ve fluidním loži, 

takže voda v něm obsažená se rychle odpaří a kal začne hořet. Teplota hoření dosahuje cca 

925ºC, tedy nižší než při klasických způsobech spalování. Díky tomu vzniká menší množství 

NOx a nezanáší se v takové míře ohniště (Hyžík, 2006). 

Jednou z firem, které používají tuto technologii, je např. fa Veolia. Pro spalování kalů 

vyvinula zařízení Pyrofluid, viz obr. 6. Proces spalování zde probíhá při 900 ºC, kal je spálen 

v řádu sekund. Zařízení Pyrofluid
®

 dokáže zpracovat kal o objemu do 200 kg – 5 t sušiny/hod. 

Vedlejším produktem spalování je popel, který lze použít k výrobě betonu, po recyklaci 

k opravě vozovek nebo uložit na skládku. Zařízení Pyrofluid
®
 splňuje nejpřísnější emisní 

normy (Veolia Water, 2006). 

 

Obrázek 6 Pyrofluid
®
. Zdroj: Veolia Water. 
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Další firmou, která vyvíjí systémy pro zpracování kalů, je americká společnost HUBER 

Group. Ta navrhla systém sušení a spalování kalů pro menší jednotky – HUBER 

sludge2energy systém. Systém je sestaven z pásové sušičky a roštové pece. Sušička HUBER 

Belt Dryer BT
plus 

pracuje s teplotou 120ºC. Odvodněný kal je dopraven na horní pás, který jej 

transportuje do oblasti s horkovzdušným prouděním. Jak horký vzduch prostupuje kalem, 

váže na sebe vodu v kalu obsaženou, a tím se ochlazuje. Vzduch je následně dále ochlazován 

v pračce, jsou z něj odstraněny jemné částečky, zápachy a další nežádoucí složky a takto 

upravený vzduch je biologicky vyčištěn. Za sušičkou následuje roštová pec, která umožňuje 

spalovat různé druhy paliv. S kaly lze spalovat i různý zahradní odpad, apod. Redukce NOx je 

zajištěna spalováním při teplotách nad 850ºC. Kyselé plyny obsažené ve spalinách (SO2, HCl) 

jsou odstraněny suchou sorpcí (HUBER TECHNOLOGY, 2009). 

 

 

Obrázek 7 Schéma systému sludge2energy. Zdroj: http://www.sludge2energy.de/process.html 

 

6. 2. 2 MONOSPALOVÁNÍ V ETÁŽOVÉM OHNIŠTI 

„Etážové ohniště (také etážová pec) má tvar válce, který je po výšce rozdělený na etáže. Osou 

válce probíhá masivní hřídel v každé etáži opatřený rameny, na němž jsou umístěny lopatky  

ze žáruvzdorné slitiny. V etáži jsou střídavě otvory na obvodu a ve středu. Lopatky jsou 

nasměrovány tak, že při otáčení hřídele postupují odpady ke středu, kde propadnou na níže 
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ležící etáž, na níž jsou opět hrnuty od středu k obvodu. Postupují ve spirálách, takže doba 

průchodu pecí je dostatečně dlouhá. Proti směru postupu kalů jde v protiproudu část spalin. 

Spalovací teplota se pohybuje nad hodnotou 850 °C“ (Hyžík, 2006). 

6. 2. 3 SPOLUSPALOVÁNÍ 

Kal, který neobsahuje dostatečné množství sušiny (a tedy ani organické složky, potřebné 

k samostatnému hoření), je možné přidat k jinému materiálu. Jednou z možností je spalovat 

kal v elektrárnách spolu s uhlím, což je v souladu s legislativními požadavky na úsporu 

neobnovitelných zdrojů (OZE). Aby nebyl negativně ovlivněn průběh hoření, přidává se kal 

v maximálním množství 3 – 4 % objemu uhlí. Nevýhodou takového spalování je únik těžkých 

kovů do ovzduší (vlivem vysokých teplot přecházejí těžké kovy do plynného stavu).  

Další variantou je spoluspalování ve spalovnách odpadů nebo v cementářských pecích. 

V prvním případě se kal pohazuje na rošt, kde se z něj působením vysokých teplot vypaří 

voda a kal shoří. V tomto případě lze přidat ke spalovaným odpadům kal v množství cca 10 % 

jejich objemu. Po odvodnění kalu na 90 % TS lze kaly spalovat při výrobě cementu. Tento 

proces probíhá za teplot přesahujících 1000 ºC, v peci dochází ke spékání pevné složky, 

přičemž minerální látky, obsažené ve vstupním materiálu, končí ve slinku (Hyžík, 2006). 

6. 2. 4 ZPLYŇOVÁNÍ NA FLUIDNÍCH LOŽÍCH 

Proces zplyňování probíhá za přístupu vzduchu, přičemž kyslík reaguje s uhlíkem obsaženým 

ve zplyňovaném materiálu za vzniku nízkovýhřevného plynu, popele a dehtu. (Energetika, 

2003) V případě zplyňování na fluidním loži je kal o TS 70 – 95 % přiváděn do předehřáté 

vrstvy vzduchu s podstechiometrickým obsahem kyslíku. V takovém prostředí se tvoří 

hořlavé plyny – CO a H2, které se využívají k výrobě elektřiny. Druhým produktem procesu je 

inertní granulát, který lze dále využít (Hyžík, 2006). 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této části je zaznamenán průběh analýzy kalů smíchaných s ostropestřcem mariánským a 

její výsledky. 

 

7. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ODPADŮ FARMACEUTICKÉ FIRMY 

Využití bylinných odpadů z výroby léčiv je aktuálním problémem. V současné době se 

využívají hlavně ke kompostování, kde negativně ovlivňují technologii jednak svou 

ekotoxicitou a dále vysokým obsahem dusíku, který se musí upravovat další surovinou  

pro zajištění optimálního poměru C:N. Prioritním ekonomickým problémem je také nízká 

poptávka po kompostech k úpravě terénu, ale i v zemědělství. Využití těchto surovin  

pro energetiku je v souladu s prioritou využívání zdrojů OZE.  

V listopadu jsem zajistil odběr vzorků z farmaceutické firmy (dále jen FF). Jednalo se o čtyři 

varianty – kal z bioplynové stanice, kal z ČOV FF, samostatné rostlinné zbytky po extrakci a 

kal z ČOV FF smíchaný s rostlinnými zbytky. Analýza těchto vzorků je znázorněna  

v tabulce 7. 

 

Tabulka 7 Elementární analýza 

 
Spalné 

teplo 
Vlhkost VM 

Popelo

viny 
FC C H N S O 

 kJ/kg % % % % % % % % % 

Kal z BPS, 

zpomalil reakci 
18 023 88,12 77,31 11,36 11,33 40,844 6,897 6,56 0,241 34,339 

Kal z ČOV FF 18 044 87,54 77,18 10,48 12,34 41,836 6,958 6,26 0,078 34,466 

Rostlinné zbytky 

po extrakci 
17 800 16,71 78,16 6,13 15,71 43 7,159 4,407 0,01 36,678 

Kal + rostliny 17905 65,97 78,74 8,01 13,25 42,755 7,475 5,082 0,01 36,678 

Zdroj: vlastní výzkum 
Vysvětlivky: VM – prchavá hořlavina, FC – fixní uhlík, FF – farmaceutická firma 

 

Kal z ČOV FF se v současné době zpracovává kompostováním, ale vzhledem k možnému 

omezení či zastavení provozu kompostárny je třeba hledat nové možnosti odbytu pro kal  

z ČOV.  Proto jsem se zaměřil na možnost návrhu alternativní technologie.  Z výsledků 

uvedených v tabulce je zřejmé, že tyto materiály budou problémové  

pro energetické využití z hlediska vysoké koncentrace dusíku a vysoké vlhkosti, která je 

ovlivněna obsahem mikroorganizmů zadržujících vodu v kalu. Odstranění vlhkosti klasickými 

metodami (pásová filtrace, kalolis) nezabezpečuje žádoucí účinek.  

Pro přímé spalování by palivo mělo mít výhřevnost 10 MJ/kg podle Vyhlášky č.  13/2009 Sb., 

o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší. 
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Tabulka 8 Složení zkoumaných vzorků.  

Kal z ČOV FF  Vzorek v 
dodaném stavu 

Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 87,54   

Popel % 1,31 10,48  

Hořlavina % 11,15 89,52 100,00 

     
Spalné teplo kJ/kg 2248 18 044 20156 

Výhřevnost kJ/kg 56 16612 18557 

     
Vodík % 0,87 6,95 7,76 

Uhlík % 5,21 41,83 46,73 

Dusík % 0,78 6,26 6,99 

Kyslík % 4,30 34,48 38,52 

Síra % 0,001 0,001 0,001 
Zdroj: vlastní výzkum. 

 

Tabulka 9 Rostlinné zbytky po extrakci - složení.  

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 16,71   

Popel % 5,11 6,13  

Hořlavina % 78,18 93,87 100,00 

Spalné teplo kJ/kg 14826 17 800 18962 

Výhřevnost kJ/kg 13213 16325 17391 

Vodík % 5,96 7,159 7,63 

Uhlík % 35,81 43 45,81 

Dusík % 3,67 4,407 4,69 

Kyslík % 32,74 39,30 41,87 

Síra % 0,001 0,001 0,001 
Zdroj: vlastní výzkum. 

Tabulka 10 Kal s rostlinnými zbytky po extrakci - složení.  

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 65,97   

Popel % 2,73 8,01  

Hořlavina % 31,30 91,99 100,00 

Spalné teplo kJ/kg 6093 17 905 19464 

Výhřevnost kJ/kg 4052 16365 17790 

Vodík % 2,54 7,475 8,13 

Uhlík % 14,55 42,75 46,47 

Dusík % 1,73 5,082 5,52 

Kyslík % 12,48 36,68 39,88 

Síra % 0,001 0,001 0,001 
Zdroj: vlastní výzkum. 
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Z výsledků uvedených v tabulkách je zřejmé, že kal z ČOV (vzorek v dodaném stavu) má 

výhřevnost 0.05 MJ/kg. Aby získal hodnotu 10 MJ/kg a splnil tak podmínku Vyhlášky 

č.13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska 

ochrany ovzduší, musela by být vlhkost kalu snížena až na 35%.  Odvodnění kalu na tuto 

hodnotu by bylo možné vysušením, což je energeticky náročné nebo použitím lyzátovací 

odstředivky (Sýkora, 2007). Částečně jsou odpady - kal z ČOV a rostlinné zbytky - po 

extrakci využívány pro anaerobní digesci. Do laboratoře Institutu geologického inženýrství 

jsem přinesl vzorek z BPS (vzorek č. 1), který způsobil zastavení procesu anaerobní digesce.  

Pro ověření kvality kalu byly provedeny testy ekotoxicity podle „ČSN EN ISO 11348-1 

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri 

(Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi“  

ve výluhu připraveném podle metodiky Vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky, v posledním znění. U vzorku kalu z BPS (vzorek č. 1) byla naměřena 

inhibice 88 %, u vzorků rostlin po extrakci byla naměřená inhibice 90 % a u vzorku č. 3 (kal 

+ zbytky rostlin 98%).  Ve vzorku č. 1 došlo při trojnásobném zředění vodného výluhu 

k poklesu inhibice na 14 %, ve vzorku č. 2 na 38 % a ve vzorku č. 3 zůstala inhibice 80%.   

Z výsledku inhibice s bakteriemi Vibrio fischeri vyplývá, že vzorek č. 3 mohl být ovlivněn 

přítomností organických rozpouštědel, což dokumentuje nízký pokles inhibice 

 při ředění vodného výluhu. 40 % inhibice byla dosažena až při 16 násobném ředění vodného 

výluhu.  

7. 1. 1 ROSTLINNÉ ZBYTKY PO EXTRAKCI – OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝ 

Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) je jednoletá nebo dvouletá bylina z čeledi 

hvězdnicovité (Asteraceae). Pokud je to dvouletka, vypučí na jaře trsem bodlinatých listů  

s výraznými bílými žilkami. Koncem června se na asi 1m dlouhých lodyhách objevují 

purpurově červená květenství. Na konci léta se z květů vyvinou plody, které se pak sklízí.  

Říše: rostliny (Plantae) 

Podříše: vyšší rostliny (Cormobionta) 

Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Podtřída: Asteridae 

Řád: hvězdnicotvaré (Asterales) 

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae) 

Rod: Silybum 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdnicotvar%C3%A9
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Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) je ve farmaceutickém průmyslu využíván  

pro výrobu léků na regeneraci jater a detoxikaci organismu. Po využití rostliny zůstanou 

zbytky ostropestřce, které lze energeticky využít. Jednou z možností úpravy ostropestřce je 

využití ve formě pelet. 

Užívané části:  

Plod, semeno. Okrajově je využitelný i kořen a listy. Sběr se provádí před úplným dozráním. 

Extrakt je žlutohnědý prášek.  

Účinné látky 

Směs flavolignanů (přírodní fenoly vytvořené z flavonoidů a lignanu) s převahou silybinu A a 

silybinu B, silychrystin, kterým souhrnně říkáme silymarin (1.5 – 3%), flavonoidy, hořčiny a 

mastný olej, aminy, tyramin a histamin. Flavonoidy jsou sekundární rostlinné metabolity. 

Lignany látky, které mají charakter fytoestrogenů. Ostropestřec mariánský obsahuje přibližně 

0.1 % silice. Mezi aktivní látky ostropestřce patří i biogenní aminy, tyramin, histamin a 

dehydroflavonol taxifolin (Zajonc et al, 2012). 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Ostropestřec mariánský. Zdroj: Wikipedie. 

Ekotoxicita 

Ekotoxicita dodaného vzorku – ostropestřec mariánský byla sledována podle „ČSN EN ISO 

11348-1 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio 

fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými 

bakteriemi“ ve výluhu připraveném podle metodiky vyhlášky č.294/2005 Sb. v posledním 

znění. Inhibice stanovené ve vodném výluhu byla 90,63 %, dále byla stanovena hodnota EC50, 
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která je 14.85 mg/l. Vysoký obsah KNO3 způsobuje toxické účinky u hovězího dobytka a 

skotu. Bakterie v žaludku redukují dusičnany na dusitany, které reagují s hemoglobinem 

 za vzniku methemoglobinu, který blokuje transport kyslíku (Rose et al., 1981, Everist  et al. 

1974).  

7. 2 ENERGETICKÉ PARAMETRY A OSTATNÍ UKAZATELE 

Základními parametry vstupní suroviny jsou zrnitostní složení, vlhkost a prvkové chemické 

složení, stanovení fixního uhlíku a prchavé hořlaviny a samozřejmě výhřevnost/spalné teplo.  

Vzorek určený k výzkumu byl již nadrcený, jednalo se o výstup z technologie extrakce. 

Zrnitostní složení vzorku je uvedeno v tabulce 11 a na obr. č. 9, kde je uvedena kumulativní 

zrnitostní křivka.  

Tabulka 11 Zrnitostní složení - ostropestřec mariánský 

Zrnitostní 

třída (mm) 

0,063-

0,16 

0,16 - 

0,25 

0,25 - 

0,5 

0,5 - 

1,0 

1,0 - 

1,4 

1,4 - 

2,0 

2,0 - 

2,8 

2,8 - 

3,15 
> 3,15 

Množství 

(%) 
1,2 3,7 16,3 26,1 14,8 17,3 7,9 2,8 9,9 

Zdroj: vlastní výzkum. 

Z tabulky je zřejmé, že materiál obsahuje vysoký podíl (20,6 %) částic o velikosti nad 2 mm. 

U ostropestřce mariánského byl stanovený obsah ligninu 22,78 % a celulózy 54,48 %.  

 
 
Obrázek 9 Kumulativní zrnitostní křivka - ostropestřec mariánský. Zdroj: vlastní výzkum. 
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Z tabulky č. 11 vyplývá, že ostropestřec mariánský obsahuje nízký podíl popelovin (6,13 %), 

má vyhovující výhřevnost 17,8 MJ/kg v bezvodém vzorku a v dodaném vzorku 13,23 MJ/kg 

při vlhkosti 16,7%.   

Za problémový parametr lze považovat vysoký obsah dusíku v sušině (4,40 %), který se bude 

podílet na vysokých emisích NOx.  Obsah dusíku v hnědém uhlí se pohybuje v rozmezí  

0,89 – 1,30 % (Severočeské doly, a.s. Chomutov), Reed  et al. (2009) uvádí velmi nízký obsah 

dusíku v dřevní biomase (0,15 – 0,28%) a obsah dusíku v travách se během vegetačního 

období pohybuje v rozmezí 1,50 – 1,10 % s tím, že v závěru vegetačního období je obsah 

dusíku nejnižší (Raclavská et al. 2011). Podobné výsledky pro travní biomasu – 1,4 % N 

uvádí i Obernberger et al. (2006). Z uvedených výsledků je zřejmé, že obsahy dusíku 

v ostropestřci jsou cca trojnásobně vyšší než v travách. 

Obernbernger  et al. (2006) zpracoval a definoval parametry biopaliv, které nebudou 

způsobovat problémové spalování. Pro klasické konvenční spalování definuje jako bezpečnou 

koncentraci ve vstupní biomase < 0,6% N. Při koncentraci N 1% se emise dusíku 

při konvenčním spalování pohybují okolo 200 – 300 mg/Nm
3
. Z uvedených výsledků je 

zřejmé, že optimální podmínky pro energetické využití ostropestřce nastanou při koncentraci 

dusíku ve vstupním materiálu pod 1%.   

Možnost spoluspalování ostropestřce musí být ještě ověřena podle metodického pokynu MŽP 

- aplikace ustanovení bodu 2.2 části I přílohy č. 4 Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné 

úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona  

o ochraně ovzduší (dále jen vyhláška), která stanovuje specifické emisní limity pro stacionární 

zdroje tepelně zpracovávající odpad nebo paliva vyrobená z odpadu (odpovídající ČSN 

EN15357 Tuhá alternativní paliva) společně s palivem, jiné než spalovny odpadu a 

cementářské pece. 

Pro úpravu obsahu dusíku v ostropestřci byly přidány piliny s obsahem dusíku pod 0,1% 

v poměru ostropestřec: piliny = 2:1 (hmotnostní poměr).   Zrnitostní složení pilin bylo 

pod  1mm. Při tomto přídavku pilin klesla koncentrace dusíku na hodnotu 2,6 %.  Pro zajištění 

optimální koncentrace dusíku (< 1%) je potřeba připravit směs ostropestřec: piliny = 3:1.   
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Tabulka 12 Energetické parametry ostropestřce mariánského 

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 16,71   

Popel % 5,11 6,13  

Hořlavina % 78,18 93,87 100,00 

Spalné teplo kJ/kg 14826 17 800 18962 

Výhřevnost kJ/kg 13213 16325 17391 

Vodík % 5,96 7,159 7,63 

Uhlík % 35,81 43 45,81 

Dusík % 3,67 4,407 4,69 

Kyslík % 32,74 39,30 41,87 

Síra % < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Fixní uhlík %  15,71  

Prchavá 
hořlavina 

% 
 

76,18 
 

Zdroj: vlastní výzkum. 

7. 3 TEPLOTA TAVENÍ POPELOVIN 

U paliv s nízkými teplotami měknutí popela existuje velké riziko, že překročení kritické 

teploty povede ke vzniku inkrustů. Tabulka 13 ukazuje teploty měknutí, tavení a tečení 

popelovin biopaliv včetně vzorku ostropestřce mariánského.  Z výsledků je zřejmé, že bod 

tání popela u ostropestřce mariánského je vysoký, odpovídá hnědému uhlí. Popel 

z ostropestřce mariánského by neměl mít inkrustující vlastnosti. Gilbe et al. (2008) uvádí, že  

v roštových topeništích se nebudou vyskytovat problémy při dosažení bodu tání popelovin 

nad 1200 
o
C, což je v tomto případě splněno.   

Tabulka 13 Charakteristické teploty popela biopaliv.  

Druh paliva Deformace [ºC] Měknutí [ºC] Tavení [ºC] Tečení [ºC] 

Ječná sláma 659 783 923 1118 

Pšeničná sláma 612 767 1044 1257 

Řepková sláma 633 665 1452 146 

Kukuřičná sláma 796 886 1036 1059 

Smrkové dřevo 1041 1180 1265 1310 

Hnědé uhlí 1260 1280 1360 1500 

Ostropestřec mariánský 1068 1314 1372 1435 

Námel 873 942 970 987 

Zdroj: Juchelková at al., 2009 

Stanovení tavitelnosti popela bylo provedeno podle ČSN ISO 540 (Uhlí a koks – Stanovení 

tavitelnosti popela). Změna skupenství popela dle ČSN ISO 540 je charakterizována čtyřmi 

teplotami, které se zaznamenávají při měření teploty tání:  
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„1. DT (deformation temperature) = teplota deformace – teplota, při které nastávají první 

příznaky zaoblení hrotu nebo okrajů zkušebního tělíska v důsledku tání. 

2. ST (sphere temperature) = teplota kulovitého tvaru – teplota měknutí, při které v případě 

zkušebních tělísek ve tvaru jehlanu nebo komolého kužele je výška stejná jako šířka základny 

nebo teplota, při které v případě zkušebních tělísek ve tvaru krychle nebo válce jsou okraje 

zkušebního tělíska ve tvaru krychle nebo válce jsou okraje zkušebního tělíska zcela zaobleny 

bez změny výšky. 

3. HT (hemisphere temperature) = teplota polokulovitého tečení – teplota tání, při které 

zkušební tělísko vytváří přibližně polokouli, tj. když se výška rovná polovině průměru 

základny.  

4. FT (flow temperature) = teplota tečení – teplota, při které se popel rozteče  

na podložce ve vrstvě, jejíž výška je třetina výšky zkušebního tělíska při teplotě polokulovitého 

tvaru“ (ČSN ISO 540). 

 

    
Výchozí stav Měknutí Tání Tečení 

Obrázek 10 Charakteristické tvary změny skupenství popele 

       

Obrázek 11 Charakteristické tvary změny skupenství popele ve vztahu k teplotě. 

Teplota tání popelovin je ovlivňována koncentrací vodorozpustných alkálií v biomase.   

Ve vzorku ostropestřce bylo stanoveno 7.812 g/kg vodorozpustného draslíku, a 1.394 g/kg 

vodorozpustných chloridů a pouze 8.35 mg/kg vodorozpustného sodíku.  Vodorozpustné 

alkálie byly stanoveny podle ČSN EN 15105 „Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku 
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rozpustných ve vodě“.  Draslík je nejdůležitějším prvkem z alkalických kovů pro svou 

klíčovou roli při tvorbě nánosů a inkrustů (Khan et al. 2009). Obsah draslíku v ostropestřci je 

nižší než průměrný obsah draslíku v travách, kdy v měsíci květnu dosahuje až 20.63 g/kg, 

během vegetačního období je postupně vyplavován a na konce vegetačního období  

(srpen – září) jsou obsahy 11.60 g/kg.  Obsahy vodorozpustných chloridů mají také klesající 

tendence během vegetačního období u trav, ale není tak významná jako u draslíku. 

Koncentrace vodorozpustných chloridů v travách se pohybuje okolo 4.5 g/kg na začátku 

vegetačního období a 3.2 g/kg na konci vegetačního období.  Z uvedených výsledků vyplývá, 

že koncentrace vodorozpustných iontů jsou v ostropestřci z hlediska energetického využití 

příznivější než u energetických trav.  

 

 

Obrázek 12 Vodorozpustný draslík - nehnojená varianta trav. Zdroj: Raclavská et al., 2011. 

Odpadní materiál bylinné biomasy – ostropestřec mariánský - lze doporučit pro energetické 

využití ve formě pelet, který budou připraveny v poměru s pilinami v poměru 1 díl odpadního 

materiálu: 3 díly pilin. V tomto případě se v peletách dosáhne koncentrace dusíku pod 0,6 %, 

která nebude způsobovat problémy s emisemi NOx. Pro optimální mechanické vlastnosti pelet 

se doporučuje peletování suroviny o vlhkosti mezi 14 – 17%, kdy bylo dosažena nejvyšší 

hodnota PDI, odpovídající v USA standardům pro palivo tzv. „premium quality“.  Výsledky 

možného energetického využití ostropestřce mariánského byly publikovány ve schválené 

metodice, kde jsem spoluautorem (Zajonc et al., 2012). 
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7. 4 ANAEROBNÍ DIGESCE 

Experimenty v rámci diplomové práce byly provedeny v chemické laboratoři Institutu 

geologického inženýrství (IGI) na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. 

Z časových důvodů byly testy anaerobní digesce provedeny v laboratorním fermentačním 

reaktoru Fermentor Sartorius Biostat, který je tvořen fermentorem a řídící jednotkou 

(viz obrázek 13). Fermentor je tvořen skleněnou nádobou o objemu 10l a je hermeticky 

uzavřen. Míchání vsázky je zajištěno pomocí míchadla se dvěma vrtulemi v různých 

výškových hladinách. Vzniklý bioplyn je jímán do plynojemu, je sledován objem vzniklého 

bioplynu a pomocí FID detektoru se sleduje jeho chemického složení.  

 

Obrázek 13 Laboratorní fermentační reaktor s řídící jednotkou. Zdroj: Janouchová, 2012. 

Dále byly použity malé fermentační reaktory o objemu 1l, na který je připevněn Tedlarův vak 

pro záchyt vznikajícího plynu. Fermentory jsou umístěny v termostatu.  Pro optimalizaci 

vsázky do bioreaktoru bylo sledováno pH, výsledky jsou uvedeny v tabulce 14. Jako 

startovací medium pro anaerobní digesci byl použit vyhnilý kal a surový kal z Ústřední 

čistírny odpadních vod v Ostravě. Pro malé fermentační bioreaktory bylo použito 125 ml 

surového kalu a 500 ml vyhnilého kalu. Vsázka sušiny ostropestřce mariánského byla 20 g. 

Doba provozu vsázkového reaktoru byla 29 dní.  Výsledky průběhu vzniku bioplynu jsou 

uvedeny v tabulce 15.  Nejvyšší koncentrace nad 50 % CH4 bylo dosaženo mezi pátým a 

sedmým dnem. Ve velkém bioreaktoru byl přidáván surový kal: 1,5 l, vyhnilý kal: 3,6 l, voda: 

1,5 l a 200 g ostropestřce mariánského. 
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Tabulka 14 pH jednotlivých vzorků 

Vzorek pH Konduktivita (mS/cm) 

Kal 190812, odebraný na BPS 7,76 2,56 

Původní, čistý kal, odebrán na ČOV 7,86 3,01 

Vyextrahované rostlinné materiály 5,61 2,89 

Směs kal + rostliny 6,20 4,58 
Zdroj: vlastní výzkum. 
 

Tabulka 15 Výsledky z anaerobní digesce v malých fermentorech 

 Datum Den Objem (ml) CH4 (%) CO2 (%) CH4 (ml) CO2 (ml) 

Kaly 31.1.2013 1. 718 25,95 19,08 186,32 136,99 

 1.2.2013 2. 597 26,76 15,87 159,76 94,74 

 3.2.2013 4. 405 24,25 8,48 98,21 34,34 

 4.2.2013 5. 398 28,42 9,65 113,11 38,41 

 6.2.2013 7. 85 18,48 7,07 15,71 6,01 

 8.2.2013 9. 22 26,02 5,45 5,72 1,20 

 12.2.2013 13. 40 24,95 5,25 9,98 2,10 

 20.2.2013 21. 20 12,22 3,09 2,44 0,62 

 28.2.2013 29. 28 3,82 1,39 1,07 0,39 

Celkem produkce      592,3283 314,805 

Přepočet na navážku     29,62 15,74 

Kal + ostropestřec 31.1.2013 1. 907 17,05 30,45 154,64 5,19 

 1.2.2013 2. 826 18,66 39,55 154,13 7,38 

 3.2.2013 4. 838 29,03 24,54 243,27 7,12 

 4.2.2013 5. 754 27,73 33,19 209,08 9,20 

 6.2.2013 7. 547 37,27 13,65 203,87 5,09 

 8.2.2013 9. 77 35,20 10,69 27,10 3,76 

 12.2.2013 13. 167 38,41 10,70 64,14 4,11 

 20.2.2013 21. 57 29,09 6,31 16,58 1,84 

 28.2.2013 29. 83 31,18 6,30 25,88 1,96 

Celkem produkce      1098,71 45,66 

Přepočet na navážku     54,94 2,28 

Kal + ostropestřec 31.1.2013 1. 918 19,48 40,79 178,83 7,95 

(Větší míchadlo) 1.2.2013 2. 815 29,75 47,90 242,46 14,25 

 3.2.2013 4. 818 38,96 24,94 318,69 9,72 

 4.2.2013 5. 773 54,45 18,21 420,90 9,92 

 6.2.2013 7. 565 58,72 26,92 331,77 15,81 

 8.2.2013 9. 450 41,04 9,51 184,68 3,90 

 12.2.2013 13. 527 31,59 7,40 166,48 2,34 

 20.2.2013 21. 113 22,52 4,78 25,45 1,08 

 28.2.2013 29. 40 28,00 5,29 11,20 1,48 

Celkem produkce      1880,46 66,43 

Přepočet na navážku     94,02 3,32 

Zdroj: vlastní výzkum. 
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Tabulka 16 Průběh AD v reaktoru Sartorius Biostat 

Datum pH Den 
Objem 
plynu (ml) 

CH4 (%) CO2 (%) CH4 (ml) CO2 (%) 

1.2. 5,20 1. 3 000 6,61 29,68 198,3 89,04 

3.2. 5,04 3. 3 000 21,89 52,20 656,7 156,6 

5.2. 5,27 5. 3 000 23,85 26,66 715,5 79,98 

6.2. 5,63 6. 3 000 25,58 25,59 767,4 76,77 

7.2. 5,98 7. 3 000 30,15 22,67 904,5 68,01 

8.2. 6,30 8. 3 000 42,91 15,02 1287,3 45,06 

11.2. 6,37 11. 3 000 57,01 11,61 1710,3 34,83 

15.2. 6,40 15. 3 000 59,97 9,76 1799,1 29,28 

19.2. 6,60 19. 3 000 37,55 10,03 1126,5 30,09 

22.2. 6,74 22. 3 000 35,46 9,31 1063,8 27,93 

26.2. 6,71 26. 3 000 32,48 5,60 974,4 16,8 

28.2. 6,68 28. 2 000 25,14 4,33 502,8 8,66 

7.3. 6,63 35. 2 000 16,92 2,31 338,4 4,62 

Celková produkce  37 000   12 045 667,67 

Přepočet na navážku ml/g    58,72  

Zdroj: vlastní výzkum. 

 

 

 

Obrázek 14 Kumulativní křivka produkce methanu v závislosti na čase. Zdroj: vlastní výzkum. 
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Obrázek 15 Produkce methanu z ostropestřce mariánského. Zdroj: vlastní výzkum. 

Na základě hodnoty CHSK lze provést výpočet teoretické koncentrace CH4 v bioplynu 

(Dohányos  et al. 1998).  Koncentrace CHSK v ostropestřci dosáhla hodnoty 534 mg/l, v kalu 

z ČOV FF a rostlinných zbytcích po extrakci byla hodnota CHSK vyšší - 630 mg/l.  

Dohányos et al. (1998) uvádí, že z 2,857 g CHSK vzniká 1l CH4. Z ostropestřce mariánského 

může teoreticky vzniknout 0.187 dm
3
 CH4/g sušiny a z kalu z ČOV FF se zbytky ostropestřce 

mariánského může vzniknout až 0.220 dm
3
 CH4/g sušiny.  Z výsledků uvedených  

na obrázku 12 je zřejmé, že v malém reaktoru s výkonným míchadlem bylo dosaženo  

50 % teoretické výtěžnosti methanu.  
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8. ZHODNOCENÍ 

Cílem práce bylo zjistit charakteristiku kalů z FF a posoudit, zda jsou vhodné ke spalování. 

Ve druhé části výzkumu byla otestována produkce bioplynu z jednotlivých dodaných vzorků 

při zpracování kalů anaerobní digescí. 

 Pro analýzu byly odebrány 3 vzorky – kal z ČOV FF, samostatné rostlinné zbytky  

pro extrakci a kal z ČOV FF smíchaný se zbytky. V první etapě byla provedena elementární 

analýza, jejímž cílem bylo zjistit základní parametry vzorků – spalné teplo, vlhkost, obsah 

prchavé hořlaviny a obsah vybraných prvků (C, H, H, S, O). Výsledky elementární analýzy 

(viz tabulka 7) ukázaly zejména na vysokou koncentraci dusíku a vysoký podíl vlhkosti. 

U všech vzorků byl proveden test ekotoxicity – ve všech případech byla naměřená ekotoxicity 

převyšující 85 %. Po následném zředění vodného výluhu v poměru 1:3 došlo k výraznému 

poklesu inhibice u vzorků 1 a 2 (14, resp. 38 %). Inhibice 3. vzorku poklesla až po naředění 

v poměru 1:16, což mohlo být způsobeno přítomností organických rozpouštědel.  

Pro konvenční spalování je definována bezpečná koncentrace dusíku ve vstupní mase nižší 

než 0,6 %. Jako optimální podmínky pro spalování ostropestřce byla stanovena koncentrace 

dusíku nižší než 1 %. Aby bylo této koncentrace dosaženo, je nutno přidat k rostlinným 

zbytkům piliny v poměru 3:1. 

Důležitým parametrem hodnocení efektivity paliv je rovněž teplota měknutí. Aby 

nedocházelo k inkrustaci, je nutná vysoká teplota měknutí. Tuto podmínku ostropestřec 

splňuje – jeho bod měknutí se pohybuje na úrovni hnědého uhlí, ostropestřec tedy nemá 

inkrustační vlastnosti. 

 

Z provedených analýz vyplývá, že odpadní materiál obsahující rostlinné zbytky z ostropestřce 

mariánského je vhodný ke spalování po smíchání s pilinami v poměru 1:3. Při tomto poměru 

bude splněna podmínka koncentrace dusíku pod 0,6 %. Vlhkost materiálu by měla dosahovat 

úrovně 14 – 17 % (při této hodnotě je dosaženo nejvyšší úrovně PDI). 

V další části výzkumu byla zkoumána výtěžnost bioplynu vznikajícího z kalu smíchaného 

s ostropestřcem v různých fermentorech. Testy probíhaly v laboratorním fermentačním 

reaktoru - Fermentor Sartorius Biostat o objemu 10 l a ve dvou malých fermentorech  

o objemu 1 l (v jednom případě za použití většího míchadla). Jako vsázka byly použity kaly 
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z ÚČOV v Ostravě, a to z důvodu čerstvosti kalu, do kterého byly přidány rostlinné zbytky. 

Doba provozu malých reaktorů byla 29 dní, velkého reaktoru 35 dní. Nejvyšší koncentrace 

CH4 (nad 50%) bylo dosaženo mezi pátým a sedmým dnem, a to u malého reaktoru s větším 

míchadlem. U velkého reaktoru bylo nejvyšší koncentrace CH4 (nad 50%) dosaženo  

mezi jedenáctým a patnáctým dnem. Výpočet teoretické koncentrace CH4 v bioplynu se 

provádí na základě hodnoty CHSK, kdy z 2,857 g CHSK vzniká 1 l CH4. V čistém 

ostropestřci byla naměřena koncentrace CHSK 534 mg/l, v kalu s ostropestřcem pak vyšší, a 

to 630 mg/l. Z čistého ostropestřce by tedy mohlo vzniknout 0,187 dm
3
 CH4/g sušiny a z kalu 

s ostropestřcem až 0,220 dm
3
 CH4/g sušiny. Z měření vyplývá, že by bylo možno dosáhnout 

až 50% teoretické výtěžnosti CH4. 

Laboratorní testy tedy vyvrátily obavy z nemožnosti využití kalu smíchaného s ostropestřcem 

mariánským pro AD, díky vyššímu obsahu dusíku. Dle provedených analýz by toto nemělo 

mít vliv na samotný proces AD. Problém by však mohl nastat, pokud by se vyšší obsah dusíku 

objevil také ve výstupu z AD. V případě využití digestátu jako hnojiva pro zemědělské půdy 

musí být dodrženy limity stanovené nitrátovou směrnicí. 

Obě testované metody se tedy prokázaly jako aplikovatelné a vyhovující legislativě, platné 

v ČR. Při výběru vhodnější varianty bude beze sporu hrát významnou roli ekonomická 

náročnost jednotlivých variant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marek Teichmann: Možnosti využití kalů 

48 
 

9. ZÁVĚR 

Farmaceutický průmysl je rychle se rozvíjející odvětví s velkou perspektivou do budoucna. 

Spolu s rostoucí produkcí ale roste i objem odpadů spojených s výrobou farmak. Součástí 

podniků pro výrobu farmak jsou i čistírny odpadních vod, které produkují kaly s potenciálním 

výskytem nežádoucích látek, ale na druhou stranu i s jistým energetickým potenciálem. 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit vhodnost dvou technologií zpracování kalů – 

spalování a anaerobní digesci. Pro tyto účely byly odebrány vzorky, které byly následně 

podrobeny analýze, pomocí které byl zjištěn obsah vybraných prvků (C, H, S, O, N), obsah 

vlhkosti a spalné teplo.  

Další měření ukázala, že zkoumaný materiál má nízký podíl popelovin a dostatečnou 

výhřevnost. Jako problematický se ukázal obsah dusíku, který výrazně překračoval povolené 

limity. Při spalování by se z něj tvořily nežádoucí NOx. K eliminaci obsahu dusíku je třeba 

smíchat kaly s pilinami, a to v poměru 1:3. Experimentálně byl odzkoušen poměr kalu a pilin 

1:2. Tento poměr se však ukázal jako nedostatečný, obsah dusíku stále značně přesahoval 

maximální povolený limit (1 %). Příznivá se ukázala teplota tavení popela (přes 1300ºC), 

která je srovnatelná s hodnotami hnědého uhlí. Takto vysoká teplota zamezuje vzniku 

inkrustů. 

Alternativou spalování kalů je využití jejich energetického potenciálu prostřednictvím 

anaerobní digesce. Výnosnost methanu byla testována v laboratorních podmínkách, a to  

ve dvou malých reaktorech (jeden vybaven míchadlem), kde byla doba zdržení 29 dní a 

v jednom velkém reaktoru (10 l) s dobou zdržení 35 dní. Žádoucí produkce methanu  

(nad 50 %) bylo dosaženo v malém fermentoru s míchadlem i ve velkém fermentoru.  

V experimentální části tedy bylo potvrzeno, že obě varianty nakládání s kaly jsou použitelné 

v praxi.  V obou případech je však nutné sledovat obsah dusíku. 
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