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Inovativní koncept decentralizovaného systému využívajícího
energetického potenciálu kalů z ČOV 
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➤➤➤ Decentralizované řešení 
Koncept HUBER
“Decentralizované využítí čistírenských kalů” 
je kombinací sušení a následného spalování čistírenských
kalů, které efektivně využívá energetický potenciál kalu.
Kompletní systém je navržen tak, aby zpracoval kaly
vznikající přímo v daném místě nebo v jeho bezprostřední
blízkosti - tím se minimalizují přepravní vzdálenosti, nebo
doprava odpadá úplně.
Tepelná energie vznikající při spalování je využita pro
kalovou sušárnu, nebo pro výrobu elektrické energie.
Spalování kalů značně eliminuje objem kalu. Zbytkový
odpad (popel) může být vhodným zdrojem pro budoucí
opětovné získávání fosforu.

a Manipulace s kalem:
Odvodněný kal je dávkován pomocí šnekového
dopravního systému. Velikost uskladňovací nádrže určují
specifické parametry konkrétní ČOV.

b HUBER Pásová sušička BT:
Sušení probíhá v sušárně s inovovaným systémem
rekuperace tepelné energie při teplotě cca 100 °C.
Pásová sušička využívá odpadní vzduch ze spalování kalu
c generovanou elektrickou energii e čímž je omezena
potřeba externích zdrojů tepla. 
Celá sušící technologie je navržena tak, aby produkovala
suchý granulát optimální pro spalování.

c Roštová pec:
Tepelné využití vysušeného kalu probíhá v peci s roštem,
která umožňuje flexibilitu v použitých palivech díky níž se
vyznačuje snadným a spolehlivým provozováním. Pro
optimalizaci spalování je rošt vybaven jednotlivými
ovládácími prvky a přívody vzduchu.

d Výměník tepla:
Horké spaliny proudí ze spalovacího prostoru do vysoce
výkonného výměníku, který převede tepelnou energii ze
spalin do stlačeného procesního vzuchu z mikroturbíny.
Ochlazené spaliny jsou poté odvedeny do pračky spalin. 

e Plynová mikroturbína:
Elektrická energie je vyráběna pomocí jednoduché
jednostupňové plynové mikroturbíny a pomocí
jednostuňového kompresoru. Kompresor, turbína a
generátor jsou umístěny na jedné hřídeli. Rekuperátor
(tepelný výměník) převezme tepelnou energii z
vystupujících odpadních plynů a předá ji nasávanému
vzduchu, jenž poté nemusí být tolik ohříván.

f Čištění odpadního vzduchu:
Redukce dusíkatých oxidů je zajištěna pomocí
prověřených opatření, jako jsou stupňové spalování,
recirkulace spalin a selektivní nekatalická redukce
(SNCR). Kyselé složky spalin, jako např. SO2 a HCl jsou
odstraňovány pomocí suchého sorpčního procesu. 

g Čištění odpadního vzduchu z pásové sušárny:
Čištění odpadního vzduchu z pásové sušárny je obvykle
prováděno pomocí dvoustupňového pracího systému.
Vertikální pračka vzduchu odstraní prachové částice a
chemické sloučeniny. Organické složky, které mohou
zapáchat, jsou absorbovány a biologicky rozloženy v
následném biofiltru.
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Ve spolupráci s atz (vývojové a výzkumné centrum)
HUBER SE vyvinul inovativní koncept pro tepelné využití
čistírenských kalů, který produkuje současně tepelnou i
elektrickou energii. 
Systém dále umožňuje zpracování různých kombinací
příchozích médií - čistírenské kaly, jiné komunální odpady,
zahradní odpad, shrabky apod. Jako reakce na zvyšující se
nároky udržitelného nakládání s odpady je tento
inovativní systém podporován v rámci programu ochrany
živ. prostředí evropským environmentálním programem
EU LIFE06. Pilotní projekt je v provozu na ČOV Straubing -
Bavorsko s návrhovou kapacitou 3000 t sušiny kalu za
rok. 

Energeticky soběstačný systém snižuje objem kalu až na
1/8 původního objemu určeného ke zpracování. Odpad ze
systému (popel) může být vhodným zdrojem pro
získávání fosforu.

➤➤➤ sludge2energy – projekt podporovaný evropským
environmentálním programem LIFE
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