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Abstrakt 

Celulózovo – papierenské kaly patria do rozhodujúcej skupiny technologických odpadov organického pôvodu 
v celulózovo papierenskom priemysle. 
Zhodnocovanie  odpadov s ohľadom na dosiahnutie pozitívneho environmentálneho dopadu je kľúčom k dosiahnutiu 
požadovanej environmentálnej výkonnosti podniku. 
V súčasnosti  najefektívnejšími spôsobmi  zhodnocovania cel.-pap. kalov  je zhodnocovanie v priemysle stavebných 
hmôt ,čo môžeme považovať za  energetické zhodnotenie odpadov a pri výrobe kompostov a hnojivých substrátov. 
Energetické zhodnocovanie celulózovo – papierenských kalov priamym spaľovaním je doposiaľ málo teoreticky 
prebádané a v praxi odskúšané. Environmentálny dopad  zhodnocovania  odpadov týmto spôsobom  je potrebné 
environmentálne  komplexne zhodnotiť. 

Kľúčové slová : celulózovo-papierenské kaly, spaľovanie, energetické zhodnocovanie, environmentálne aspekty  

1.Kal z výroby buničiny a papiera  

1.1.Všeobecné  zatriedenie, charakteristika a vznik odpadu 

Celulózovo – papierenské kaly patria do  hlavnej skupiny technologických odpadov v priemysle 
celulózy a papiera. S ohľadom na ich látkové zloženie ich zaraďujeme medzi organické odpady.  

Celulózovo – papierenské kaly vznikajú v procese výroby buničín a papiera tak, že časť lignínových 
a celulózových vlákien sa nezachytí a spolu s vodou odchádzajú do odpadových vôd. Menší podiel kalov 
pochádza zo spracovania odpadového papiera. 

Okrem lignínovo – celulózových vlákien sú celulózovo – papierenské kaly tvorené taktiež 
pomocnými chemickými látkami, ktoré sa využívajú  pri spracovaní papiera a jeho apretácii. Takýmito 
látkami sú spravidla zrážaný uhličitan vápenatý, kaolín a ďalšie. 

Odpadové vody z výroby buničín sa predčisťujú v mechanickej čistiarni odpadových vôd, ktorá sa 
skladá z primárnej usadzovacej nádrže,napr. typu DOOR.Tu dochádza k sedimentácii nerozpustných látok, 
ktoré vo forme cca 1% kalu sa z primárnej usadzovacej nádrže dopravujú do zahusťovacej nádrže, spravidla  
spolu s papierenskými kalmi z mechanických čistiarní odpadových vôd. V zahusťovacej nádrži sa kal zahustí 
na 3 - 5 % sušinu, odkiaľ sa dopravuje na  pásový lis, v ktorom sa kal odvodní na 35 % sušinu. Takýto kal 
môžeme označiť ako zmesný celulózovo-papierenský kal, ktorý sa fyzicky nedá rozdeliť  na papierenský a 
celulózový kal, ale dá sa určiť  ich vzájomným pomerom a to na základe charakteru znečistenia, kvality a 
množstva odpadových vôd. 

Vzhľadom na podobné  elementárne a látkové zloženie kalov ,ako aj na ich charakter, ich zmiešanie 
neprekáža v ďalšom nakladaní s ním ,ani iným spôsobom neobmedzuje jeho využitie, či zhodnocovanie. 

Celulózovo papierenské kaly sú tvorené predovšetkým nerozpustnými látkami,  vláknami z výroby 
buničiny a papiera, plnidiel  z výroby papiera a lepenky.V papierenskom kale sú ďalej látky obsiahnuté v  
látkach používaných na apretáciu papiera.V celulózovom kale  môžu byť obsiahnuté ďalšie balastné látky 
ako sú neprevarky, časti kôry, vyzrážaný síran a siričitan vápenatý. 

Podľa Katalógu odpadov sú obidva druhy odpadov  zaradené do kategórie ostatný odpad. 
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2.2.Zhodnocovanie celulózovo – papierenských kalov 

2.2.3.Energetické zhodnotenie celulózovo – papierenských kalov 

2.2.3.1.Legislatívne východiská energetického zhodnocovania celulózovo – papierenských 
kalov 

Základnou právnou normou,ktorá upravuje nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie je zákon 
č.223/2001 Z.z. o  odpadoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde vo vzťahu k energet ickému 
zhodnocovaniu  sa viaže § 2 ,ods.6 ,kde zhodnocovanie odpadov je definované ako činnosť,ktorá vedie 
k využitiu fyzikálnych, chemických ,alebo biologických vlastností odpadov, uvedených v prílohe č.2.V tejto 
prílohe je  energetické zhodnotenie odpadov   definované ako „ Využitie najmä ako paliva alebo na 
získavanie energie iným spôsobom R 9.“ 

Povinnosť zhodnocovať odpady ukladá zákon v  § 19, Povinnosti držiteľa odpadu.V tomto paragrafe 
ods.1 písm d, ustanovuje ,že  držiteľ odpadu je povinný odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo ho 
ponúknuť  na zhodnotenie inému. 

Ďalšia právna úprava k  zhodnocovaniu odpadov je vo Vyhláške MŽP SR č.283/2001 o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch, kde vyhláška rozlišuje  v § 18 dva základné spôsoby 
zhodnocovania odpadov a to : 
a)materiálové zhodnocovanie, 

b)energetické zhodnocovanie.   

V uvedenom paragrafe je energetické zhodnocovanie  definované tak, že je to využívanie odpadu na 
výrobu energie.  

Z uvedeného je zrejmé že držiteľ odpadu má zákonnú povinnosť odpady zhodnocovať. 

2.2.3.2. Energetická analýza celulózovo – papierenských kalov 

Každé palivo je určené dvoma základnými fyzikálnymi parametrami a to spalným teplom 
a výhrevnosťou. 

Z energetického hľadiska je palivo charakterizované spalným teplom a výhrevnosťou. Spalné teplo 
je teplo, ktoré sa uvoľní dokonalým spálením hmotnostnej alebo objemovej jednotky paliva vrátane 
skondenzovanej vodnej pary na vodu, pričom teplota spalín po ochladení je 20,5 °C.    

Z praktického energetického hľadiska má väčší význam výhrevnosť paliva, ktorá je definovaná ako 
množstvo tepla, ktoré sa uvoľní dokonalým spálením 1 kg určitého paliva pri ochladení spalín na pôvodnú 
teplotu okolia (20 °C), pričom vzniknutá voda zostane vo forme pary, to znamená, že pri takomto postupe 
spaľovania paliva nezískame kondenzačné teplo vody (LADOMERSKÝ, 2000).  

Energetická analýza celulózovo-papierenských kalov bola vykonaná kalorimetricky na súbore 
vzoriek kalu.     

Tab. Základná energetická charakteristika celulózovo-papierenských kalov 
hodnoty sušina 

% 

vlhkosť 

% 

spalné teplo 

kJ / kg 

výhrevnosť 

kJ / kg 

priemer 31,8 56,3 9 280 4 025 

max. 39,0 71,6 12 863 9 644 

min. 26,0 33,4 6 877 1 111 

 
Z analýzy je zrejmá kladná energetická bilancia tak, že priemerná výhrevnosť celulózovo – 

papierenských kalov je nad 4 000 kJ/kg, ktorá už zabezpečuje autarktné horenie. Pri takejto výhrevnosti 
predstavuje celulózovo-papierenský kal významný energetický potenciál.  

V porovnaní s ostatnými biogénnymi palivami ako je spaľovanie vlhkého dreva a kôry  dosahuje 
výhrevnosť celulózovo – papierenských kalov približne  50 % . 

Tak ako pri ostatných biogénnych palivách aj pri cel. – pap. kaloch je potrebné  podotknúť že 
výhrevnosť paliva  je v rozhodujúcej miere ovplyvnená jeho vlhkosťou. 
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Pri zvyšovaní sušiny kalov sú značné rezervy, napríklad len obmedzením  ich namokania  na 
upravených skladových plochách, nakoľko skladovaný kal má takmer vždy vyššiu vlhkosť ako  kal čerstvo 
vylisovaný, ktorý dosahuje lepších energetických parametrov. Ďalšie rezervy vo zvyšovaní sušiny kalu sú 
 technologickom  zariadení. 

Vzhľadom na pôvod, vznik a dosahované spalné teplo a výhrevnosť je celulózovo – papierenské kaly  
možné považovať za potenciálne  biogénne palivo. 

Spaľovanie týchto kalov je možné v zariadeniach na spaľovanie pevných palív, alebo v špeciálnych 
energetických zariadeniach optimalizovaných na spaľovanie takéhoto druhu paliva. V energetickej praxi  je 
možné rozlíšiť v zásade dva modely spaľovania a to samostatné spaľovanie celulózovo – papierenských 
kalov, alebo ich primiešavanie do iného paliva, napr. odpadovej kôry. V obidvoch prípadoch je takmer vždy 
potrebná stabilizácia spaľovacieho procesu prídavným palivom, najčastejšie plynom, ktorý slúži najmä ako 
štartovacie palivo. 

Ďalej, spaľovanie celulózovo – papierenských kalov môže byť priame bez  úpravy paliva – kalu pred 
spaľovaním, alebo s úpravou do podoby energetických peliet upravených na sušinu min. 50 % a viac. 
Energetické pelety vyrobené len na báze celulózovo-papierenských kalov dosahujú výhrevnosť 5 – 10 
MJ.kg-1. 

Postupne sa v energetickej praxi začína uplatňovať  výroba biopaliva, ktorá spočíva v úprave 
komponentov a stanovení ich presných pomerov  (čistiarenský kal, piliny, kôra, drevná štiepka).Vzniknutá 
zmes sa premieša a plní do fermentačných žľabov ,kde pri postupne sa zvyšujúcej teplote dochádza k úniku 
vodných pár a tým k zvyšovaniu sušiny biogénneho paliva. V priebehu fermentácie je zmes premiešavaná. 
Po ukončení fermentačného procesu  je  zmes dosušovaná  v bubnovej sušičke a prípadne granulovaná.  

Podiel popola  závisí od pomeru jednotlivých biogénnych palív a obsahu  pomocných látok 
použitých pri výrobe papiera. Energetické pelety majú spravidla priemer 10-30 mm a dĺžku 30-60 mm podľa 
matrice a vstupných surovín.    Environmentálny aspekt spaľovania celulózovo-papierenských kalov spočíva 
najmä v tom, že  dochádza k energetickému zhodnoteniu odpadov a minimalizácií odpadov.Za samostatne 
významný aspekt je možné považovať vylúčenie alebo obmedzenie skládkovania organických odpadov, do 
ktorých patrí aj celulózovo-papierenský kal.  

2.2.3.3.Zhodnocovanie celulózovo-papierenských kalov v tehliarskom priemysle 

Analýza  prchavých produktov termolýzy kalov  a tehliarskych výrobkov  s prídavkom kalov    
 Z ročnej produkcie  celulózovo – papierenských kalov sa dlhodobo podstatný podiel  spracúva 

v tehliarskom priemysle ,čo v zmysle súčasne platnej legislatívy je možné považovať za  energetické 
zhodnocovanie odpadov. 

Celulózovo-papierenské kaly  sa pridávajú  do tehliarskych výrobkov v pomere 10 – 20 %.Sušina 
kalu nesmie byť nižšia ako 35 %.Pridávanie celulózovo – papierenských kalov zabezpečuje dosiahnutie 
požadovaných tepelno izolačných vlastností tehliarskych výrobkov a úsporu plynu, prípadne iného paliva, 
ktoré je potrebné na vypálenie tehly. 

Pri termickej analýze  kalov a tehliarskych výrobkov vznikajú plynné produkty s kondenzovateľným 
podielom. 

Termolytické reakcie kalov, ako aj polymérnych látok,nie je možné exaktne opísať.Prebiehajú 
štatistickou degradáciou  makromolekulovej štruktúry  a následnými  dehydratačnými reakciami spojenými 
so vznikom levoglukozánu a príbuzných zlúčenín  u polysacharidov  a následným degradovaním  
nízkomolekulových  produktov až na CO2  (Šurina ,Vodný,1991).Popri  degradačných reakciách môžu 
prebiehať i kondenzačné reakcie  vedúce k ťažšie rozpustným produktom ,ktoré však  pri teplotách  
používaných pri výrobe  tehly sa úplne degradujú.Z hľadiska nebezpečnosti pre zdravie  človeka sú  
najzávažnejšie  chlórované zlúčeniny, ktoré sú potencionálnymi  prekurzormi  vzniku  ťažších  
polychlórovaných bifenylov, dibenzofuránov  a dioxínov. V SR sa však pri bielení buničiny už nepoužíva 
elementárny chlór. 

Organický podiel kalu (celulózovo – papierenský)  predstavuje  68 % a je tvorený prevažne 
sacharidickým podielom.Pri elementárnej analýze nebola zistená prítomnosť  síry a dusíka  v kale .Podiel 
extrahovateľných zložiek  je nízky.Možno teda predpokladať ,že príspevok organických nesacharadických 
látok na tvorbu zdraviu  nebezpečných látok je nevýrazný (Šurina,Vodný,1991). 

Podľa elementárnej analýzy  a extrahovateľných podielov možno očakávať,že rozhodujúci podiel pri 
tvorbe produktov termolýzy bude mať sacharidická časť kalu,pri ktorej nevznikajú látky zdraviu nebezpečné. 

Významný príspevok pri tvorbe  škodlivých látok  môže mať   anorganický podiel. 



Zborník 5.  Banskoštiavnické dni  Banská Štiavnica 1. –  3. 10. 2003  
 

 185 

Sušený kal sa termicky rozkladá v rozsahu teplôt 250 až 550 oC s najvyššou rýchlosťou pri teplote 
310 oC,ktorá  je charakteristická pre vznik nízkomolekulových produktov,do teploty 550 oC sa rozloží 70 % 
kalu,čo zodpovedá organickému podielu. 

Plynné produkty termolýzy sú oxidy uhlíka. Ostatné  prchavé  podiely termolýzy  sú stanovené  
v koncentráciách 0,002 až 0,36 %,detegované látky nie sú polychlórované  a polyaromatické zlúčeniny. 

Na charakter  a množstvo detegovaných prchavých látok výrazne vplýva matrica hliny, ktorá pôsobí 
ako sorbent látok, ktoré sa  pravdepodobne  pri vyššej teplote rozložia na málo  nebezpečné nízkomolekulové 
látky. 

3. Aktuálny stav v nakladaní s kalmi vo svete 

V USA sa približne 33% z 5,4 mil.ton sušiny ročne produkovanej aplikuje na pôdu, skládkuje sa 
33%,spaľuje sa okolo 16 %,na povrchu sa zneškodňuje cca 10%. 

Z množstva aplikovaného na pôdu sa približne  67 %  zneškodňuje  aplikáciou na poľnohospodársku 
pôdu a 3% na lesnú pôdu, približne 9% sa využije na  rekultivácie,9 % sa využíva  na miestach verejného 
kontaktu a 12 % sa predáva alebo distribuuje  v spotrebiteľských baleniach pre účely aplikácie na pôdu. 

Aplikácia papierenskeho kalu na poľnohospodársku pôdu po dobu viac ako 20 rokov ukázala, že je 
pre poľnohospodárstvo prospešná ak je správne manažovaná t.j. ak sa využijú princípy najlepšej praktickej 
environmentálnej voľby (BPEO),čo je nakoniec  aj požiadavka Smernice o intergrovanej prevencii a ochrane  
pred znečistením (IPPC). 

Manažment aplikácie kalov na pôdu zahŕňa: 
° -integráciu do environmentálneho manažérstva (vrátane postupov auditu) 
° -výber dodávateľa 
° -spolupráca s farmárom 
° -spolupráca s verejnosťou 
Za poľnohospodársku prospešnosť sa   aplikácia papierenských kalov považuje vtedy ak prinesie 

pozitívny efekt pre pôdu ,zlepší pôdne podmienky pre plodiny za súčasnej ochrany kvality prostredia 
v najširšom význame. 

Celkovo môžeme konštatovať že od roku 1995 po predchádzajúcom nivó v pôdohospodárskom 
využívaní kalu bol zaznamenaný rapídny pokles skládkovania kalu .  

Dnes  sledujeme vzostup aplikácie kalov v pôdohospodárstve a pri rekultiváciách. Podiel termického 
zneškodňovania je ustálený. 

Na základe uvedeného môžeme konštatovať,  že zhodnocovanie celulózovo – papierenských kalov  
materiálovo, alebo energeticky  je v podmienkach celulózovo – papierenského priemyslu na Slovensku v 
plnom súlade so svetovým trendom v zhodnocovaní takéhoto druhu odpadov.  

Zaujímavá je súčasná energetická hodnota kalu (vo vlhkom stave, pri sušine 35 % – 40 %) 
v porovnaní s cenou plynu, bez príspevkov na dopravu a zhodnocovanie kalov  je 820 Sk,-. 
Ostatné zmeny v zhodnocovaní tohto druhu odpadov  je  možné očakávať  len v užšej  spolupráci producenta 
a zhodnocovateľa  a v zákazníckom servise k odberateľom.  

4.Manažment kalov 

Manažment kalu – budúce otázky a trendy 
Čím účinnejší je  proces čistenia odpadovej vody, tým viac kalu vzniká. Prednedávnom sa schémy 

procesu čistenia odpadových vôd končili: “kal na zneškodnenie“  ako keby sa kal mal niekam podieť bez 
manažmentu. 

V súčasnosti predstavuje manažment  kalov významnú technickú výzvu so zohľadnením 
investičných a prevádzkových nákladov, ktoré vo vyspelých krajinách predstavujú 50% nákladov čistiarní. 

Budúcnosť je konfrontovaná producentom kalu, ktorý musí nájsť pre zhodnotenie kalu  priestor  
a širokou verejnosťou, ktorá má žiť s vybraným spôsobom  zhodnocovanie, alebo zneškodňovania. 

Názor verejnosti bude čoraz častejšie hrať dôležitú úlohu pri akceptovateľnosti spôsobu 
zneškodňovania kalu. Manažér má potom vlastne dve alternatívy, alebo spolupracovať s verejnosťou, alebo 
byť proti nej. Verejnosť už viac nebude  tolerovať rozhodnutia  bez komunikácie s ňou. 

Jediným akceptovateľným prístupom je otvorenosť pri plánovaní a demonštrovať ochotu poskytovať 
informácie verejnosti. 

Dôležitým kritériom výberu každej stratégie manažmentu kalu je, aby riešenie zodpovedalo  
podmienkam daného regiónu resp. miesta. Optimálne riešenie  pre akékoľvek mesto  bude závisieť na tých 
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faktoroch ako je počet obyvateľstva ,úroveň čistenia  vody, využitie zeme, topografii ,klíme, priemysle, 
kvalite kalu a pod. Výber stratégie musí bezpodmienečne vychádzať z potrieb spoločnosti a nie z toho čo je 
populárne v inej časti sveta.  

V súčasnosti je manažment kalov vysokoprioritnou otázkou a škálu techník je možné zhruba zaradiť 
do troch kategórií: 

° -aplikácia na pôdu, 
° -zneškodňovanie skládkovaním, 
° -technológie spaľovania/termické úpravy. 
Budúca stratégia, ktorá bude akceptovateľná pre manažment kalov bude vychádzať zo zdravej 

ekonomiky, spoľahlivej technológie a poznatkoch o lokálnych potrebách a požiadavkách. 
Postoje obyvateľstva budú rozhodujúcejšie ako fakty. 
Pri aplikácii kalov do pôdy je možné počítať s faktorom ,ktorý sa označuje ako syndrom NIMBY 

(„not im my backyard“ – len nie na mojom pozemku). 
V európskych krajinách sa budúcnosť  v manažmente kalov  uberá cestou zvýšenia požiadaviek na 

kvalitu kalov ,na významné zníženie obsahu ťažkých kovov v kaloch  pokiaľ má ísť o aplikáciu na pôdu. 
Postupnosť krokov v EÚ smeruje  do znižovania  obsahu organického uhlíka  v skládkovanom 

materiály, čo postupne vytláča skládkovanie kalov  zo systému zneškodňovania odpadov. Tieto fakty 
posúvajú  pôdohospodárske a termické spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadov do popredia 
v manažmente kalov. 

Pri tomto treba mať na zreteli, že úsilie  o podporu jedného spôsobu manažmentu kalu nesmie 
vytvárať prekážky pre iné alternatívne riešenia, pričom dôležitou stratégiou v manažmente je pojať čo 
najviac flexibility. 

Manažment kalov je často  zraniteľný nezhodami z iných environmentálnych problémov. 
Ďalším zložitým problémom  je hodnotenie a výber   optimálnej stratégie manažmentu kalu 

v akejkoľvek situácii nakoľko tu dochádza k ekonomickému a environmentálnemu stretu záujmov. 
V budúcnosti nás čaká  zásadná zmena v nazeraní na celulózovo – papierenské a  biologické kaly, 

ktorá bude spočívať v tom ,že na kaly sa bude pozerať ako na zdroj hodnotných surovín.   

5.Záver  

Legislatívne predpoklady pre zhodnocovanie celulózovo – papierenských kalov sú vytvorené v 
zákone č.223.2001 o odpadoch...,ktorý ukladá odpady zhodnocovať. 

Na základe takto vymedzenej povinnosti  v zákone, je materiálne zhodnocovanie kompostovaním 
a energetické zhodnocovanie  v súčasnosti  nenahraditeľným alebo len  ťažko nahraditeľným spôsobom 
zhodnocovania odpadov, ako sú celulózovo  - papierenské kaly. 

Energetické zhodnocovanie  celulózovo – papierenských kalov s ohľadom na energetické parametre  
spalné teplo a výhrevnosť,  ale hlavne cenu energií a palív a ich neustály rast,  je možné v blízkej budúcnosti 
očakávať posun v zhodnocovaní tohoto druhu odpadu tak, že sa významne rozšíri ich energetické 
zhodnotenie. Okrem  pozitívneho environmentálneho aspektu - zhodnocovania odpadov energetickou cestou, 
ďalším výrazným pozitívnym dopadom na životné prostredie je minimalizácia odpadov, vylúčenie ,alebo 
obmedzenie skládkovania organických odpadov. 

Aktuálny stav vo svete v zhodnocovaní takéhoto druhu odpadov je taký, že  ide cestou priamej 
aplikácie na pôdu, alebo cestou  energetického  zhodnocovania, priamym spaľovaním. 

V intenciách tohto svetového vývoja v zhodnocovaní celulózovo – papierenských kalov idú aj 
slovenské podniky celulózovo – papierenského priemyslu.  
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