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Pokročilé spracovanie kalov nemeckou technológiou
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Obnovená energia poskytuje budúcnosť.

Zvyšujúci sa nedostatok vody vo svete si 
vyžaduje trvalo udržateľné riešenia v sú-
vislosti so suchom, rastom populácie a 
zastaranou infraštruktúrou. BHU Umwelt-
technik GmbH ponúka najmodernejšie 
technológie, procesy a systémy na úpravu 
vody, čistenie odpadových vôd a kalov.

BHU Umwelttechnik GmbH pokrýva celé 
spektrum procesov a techno- lógií pre 
úpravu vody a kalov pre komunálne a 
priemyselné aplikácie - pre nové zaria-
denia, ako aj pre modernizáciu prevádz-
karní. Naše know-how z nás robí spoľah-
livého partnera, ktorý vás podporuje 
vo všetkých fázach projektu, od pláno-
vania až po prevádzku v prevádzke.

Naši inžinieri sa špecializujú na fyzikál-
ne, chemické, biologické a tepelné as-
pekty procesov v oblasti technológie 
vody a kalu, čím vám poskytnú najlepšie 
možné riešenie pre vašu prácu.Stano-
vujeme optimálne stupne spracovania 

a integrujeme ich do holistickej, techni-
cky a ekonomicky optimálnej prevádz-
ky. Know-how a dlhoročné skúsenosti 
našich zamestnancov nám umožňujú 
spracovať všetky druhy vodných zdrojov 
a dosiahnuť požadovanú kvalitu vody. 
Naše vlastné technologické spektrum 
ponúka na to potrebné predpoklady.

Niektoré kľúčové fakty o nás

» So sídlom v Leonberg (Stuttgart),  
Nemecko
» Kancelária v Qingdao, Čína
» Viac ako 60 projektov po celom svete
» 10 projektov komunálnej a priemyselnej 
vody v Číne
» Tradičná spoločnosť s dlhou históriou, 
pôvodne založená v roku 1896, skutočná 
spoločnosť & label BHU založená v roku 
2000.

Ú P R A V A 
V O D Y

Č I S T E N I E
O D P A D O V E J  

V O D Y
S P R A C O V A N I E   

K A L U

P R I E M Y S E L

K O M U N Á L N E
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Proces Kompletné riešenie likvidácie splaškových kalov

Kaly do zdrojov ® - Proces

Môžeme nielen poskytovať vysoké štan-
dardy pre užívateľov v súlade s nemecký-
mi štandardmi, to znamená takzvané 
vysokokvalitné, komplexné riešenie cel-
kového riešenia, ale aj poskytovať užíva-
teľom krok za krokom riešenia. Náš fázo-
vaný program je zameraný na budúcnosť, 
aby používateľom umožnil aktualizovať 
existujúce procesy spracovania kalov na 
cyklus, zelenú, nízkouhlíkovú, zdravú ek-
onomiku s dostatočným financovaním a 

politicky prijateľnou budúcnosťou.
S čínskymi projektmi zbierame skúsenos-
ti už 12 rokov. Preto je načase aplikovať 
naše silné odborné znalosti v oblasti spra-
covania kalu aj v Číne. Za týmto účelom 
poskytujeme:

Pokročilé riešenie - Full StR ©

Krok za krokom - Partial StR ©

by partner company Suelzle-Klein
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Kaly do zdrojov ® - Proces

Politika Spracovania kalov v Číne
Národný 13. päťročný plán

„Trinásť päť“ národných stavebných plá-
nov na čistenie a recykláciu mestských 
odpadových vôd pri spracovaní kalov 
a upravovaní technických požiadaviek:  
 

Dodržiavajte zásadu neškodného spra-
covania a likvidácie v kombinácii s úro-
vňou ekonomického a sociálneho rozvoja 
na rôznych miestach a prijímajte vyspelú 
a spoľahlivú technológiu spracovania a 
likvidácie kalov podľa miestnych pod-
mienok. Povzbudzovať využívanie ener-
gie a technológií zdrojov na čo najväčšiu 
recykláciu energie a zdrojov v kaloch a 
povzbudzovať kaly, ktoré sa stabilizo-
vali a zneškodnili na organickú uhlíkovú 
pôdu, ktorá spĺňa príslušné normy pre 
zalesňovanie v pustinách. Zber sadení, 
terénne úpravy atď.

KAL

ZNÍŽENIE

NEŠKODNÝ

STABILIZÁCIA

ZDROJ

Existujúce ČOV (2017): 
3900

Kapacita čistenia odpado-
vých vôd: 180 000 000 m3 / d

Vyprodukovaný kal:  
40 000 000 t

Produkcia kalov v roku 2020: 
60 000 000 t

Current disposal methods in China:
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Politika spracovania kalov v Nemecku
Nemecko sa tiež zaoberalo spracovaním 
kalu - viac ako 30 rokov diskusií a kontro-
verzií. V roku 2005 bol prístup kalov zlikvi-
dovaný vo forme zákona a bol zavedený 
nový zákon o splaškových kaloch v au-
guste 2017. Nový zákon stanovuje, že 
po uplynutí stanoveného prechodného 
obdobia (12 alebo 15 rokov) všetky ka-
nalizačné zariadenia viac ako 50 000 ek-
vivalentov obyvateľstva (približne 10.000 
m3 / d) musí odoberať fosfor z kalov 

alebo popola z kalu, pričom sa zakazu-
je používanie kalov. Spaľovanie suchého 
kalu v kombinácii s predchádzajúcou 
anaeróbnym spracovaním sa stane hla-
vnou cestou likvidácie kalov v Nemecku. 

Existujú aj iné podporné politiky a záko-
ny, ako napríklad EEG od apríla 2000 na 
podporu využívania obnoviteľnej energie.

Celkový splaškový kal: cca. 2 
milióny TTR / a

Source: www.dwa.de/KA
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StR © - Spôsob úpravy

Centralizované ošetrenie
Kaly z rôznych čistiarní odpadových vôd sa dodávajú do centra spracovania 
kalov a upravujú sa tam.

SUROVÝ 
KAL

PRÍJEM

RIEDENIE

ODSTRANE-
NIE PIESKOV

SILNÉ ODVO-
DŇOVANIE

▶
▶

▶

▶ ▶ SUŠENIE 
PRI NÍZKEJ 
TEPLOTE

SPALOVANIE▶

ČISTENIE PALI-
VOVÉHO PLYNU

▶

▶ POPOL
▶

Nizko Teplotný Prenos Tepla
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Individuálne zaobchádzanie.
Kaly z čistiarne odpadových vôd sa priamo upravujú vo vlastnej čistiarni kalu. 

SUROVÝ 
KAL

ODSTRANOVANIE 
PIESKU

SILNÉ OD-
VODNOVANIE 

▶
▶▶ ▶

SUŠENIE 
PRI NÍZKEJ 
TEPLOTE

SPALOVANIE▶

ČISTENIE PALI-
VOVÉHO PLYNU

▶

▶ POPOL

Individuálne upravenie - Nízka organická sušina

▶

Nizko Teplotný Prenos Tepla

SUROVÝ 
KAL ▶ ▶ SPALOVANIE▶

▶

▶ POPOL

Individuálne Spracovanie - Vysoko Organickej Hmoty

▶

ZAHUSTOVANIE

ROZPAD

ANAEROBICKÝ 
ROZPAD

ODVODNOVANIE 

▶
▶

▶

VÝROBA 
BIOPLYNU

▶ ▶▶

▶

StR © - Spôsob úpravy

Nizko Teplotný Prenos Tepla

ZAHUSTOVANIE

SUŠENIE 
PRI NÍZKEJ 
TEPLOTE

ČISTENIE PALI-
VOVÉHO PLYNU
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StR © - charakteristika

Osvedčená technológia z Nemecka s 
38 referenciami v Európe
Automatická tepelná prevádzka (bez 
potreby spoluspaľovania zemného 
plynu v nepretržitej prevádzke)
Malý Pôdorys
Nízke Prevádzkové Náklady
Špecializované pre Čínsky trh
Vysoká návratnosť

Vysoká Obnovitelnosť 
8000 garantovaných prevádzkových 
hodín 
možnosť upgrejdovania v budúcnos-
ti kvoli rastúcim legislatívnym vládnym 
nárokom 
Kvalifikovaná emisia celého procesu a 
samostatná jednotka podľa čínskych 
predpisov.

BHU má 40-ročné skúsenosti v oblasti 
čistenia komunálnych kalov a príslušná 
spaľovňa v Nemecku je v dobrom stave 
už viac ako 15 rokov. Doteraz nedošlo 
k žiadnemu environmentálnemu problé-
mu. Emisie procesu plne spĺňaju čínske 
štandardy, vrátane „GB16297-1996“, 
„GB18485- 2014“ a „GB 14554-1993“.

Konečná výroba procesu obsahuje látky 
bohaté na dusičnan a fosfor, čo je využi-
tie zdrojov komunálneho kalu ako hnojív.
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Jednoduchý dizajn.“
Vyhrievanie iba na 65 ° C
Reakčná nádoba s normálnym tlakom, 
RT 2 hodiny
Mierny dizajn roztoku hydroxidu sod-
ného (NaOH)
Produkcia bioplynu v digestore sa 
zvýšila o 30%
ODS po štiepení znížená o 30% 
Potrebný retenčný čas v digestore 
znížený o 25%
Objem digestora znížený o 20% 
Zlepšená odvodniteľnosť kalu

HYDROLÝZA KALOV

StR© - Hlavné vlastnosti

Kompletné miešanie bez usadzovacích 
zón kalu
Správne vedenie prúdu plynu v reaktore 
Optimalizovaná reakčná teplota 37 ° C 
Dobre navrhnutý reaktor

TRÁVENIE
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Vyhrievané odpadovým teplom
Malá noha tlač
Nevýbušné
Vyhovujúce čistenie odpadového vzdu-
chu
Vysoká tepelná účinnosť
Zvyšný obsah vody menší ako 10%

SUŠIČ NÍZKEJ TEPLOTY

StR© - Hlavné vlastnosti

Po vysušení:
Konzistentná granulácia zvyšku
Obsah prachu <2%
Pneumaticky dopraviteľný
Ľahko sa skladuje
Hygienizované podľa USEPA triedy A

Vysoká účinnosť odvodňovania vysok-
ou rýchlosťou
Malá plocha
Účinná ochrana proti oderu

Typická účinnosť odvodnenia:
Surový komunálny kal: 28%
Trávený kal: 30%
Strávený po rozpade: 32% 

ODVODNOVANIE

by partner company Suelzle-Klein

by partner company Suelzle-Klein
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StR© - Hlavné vlastnosti

KVAPALNÉ SPALOVANIE

Vyvinuté ako decentralizované spaľo-
vanie s malou kapacitou spaľovania
Vysoká tepelná účinnosť
Žiadny sklon usadzovanie zvyškov v 
kotle
Dobrá kvalita popola
Malý pôdorys, malé reaktory
Mimoriadne nízke hodnoty znečisťujú-
cich látok vo výfukových plynoch
Spracovanie spalín v súlade s číns-
kymi normami (GB18485-2001,  
GB16297-1996, GB14554-93)

by partner company MPE
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OBNOVA ZDROJOV

Obnova fosforu cca. 97%

Obsah popola > 10% fosfor

Rekuperácia fosforu z ČOV sa môže po-
sudzovať podľa príslušných predpisov 
v mnohých vyspelých krajinách, ako sú 
USA a Nemecko. Fosfor je úplne zad-
ržaný vo zvyšku. Ako alternatíva je možný 
prenos do struvitu.
Fosfor má rastúcu hodnotu!

StR© - budúcnosť

OBNOVA ENERGIE
Pri vysokých podieloch ODS v kaloch 
môžeme ponúknuť nasledovné možnosti:

Použitie ORC-turbíny v spalinách zo 
spaľovania môže produkovať prídavnú 
elektrickú energiu.

So splyňovaním môžeme dosiahnuť 
ďalšiu výrobu elektrickej energie.

SPAĽOVANIA ORC TURBÍNA

SPLYŇOVANIE 
MOTORY 

POHANANÉ 
PLYNOM

ALEBO
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StR© -  Referencie

Náš proces StR je dobre uvedený:
Medzi prvými tráviacimi zariadeniami v 
roku 1995 a kombinovanými upravovna-
mi z rozpadu, trávenia a sušenia v roku 
2015, ako aj trávením, sušením a spaľo-
vaním plynu v roku 2017 bolo posta-
vených celkovo 38 elektrární. Každá časť 
zariadenia zahrnutá v koncepte StR je vi-
ackrát označená, v mnohých prípadoch 
bolo implementovaných niekoľko častí 
procesu StR. 

V referenčnom zozname sa uvádza, že 
všade tam, kde bol závod postavený, bez 
ohľadu na to, či v Nemecku, Poľsku alebo 
v iných krajinách, boli rýchlo vybudované 
iné zariadenia, čím sa dodržali naše sľu-
by voči legislatíve.
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StR© -  Referencie

Spaľovňa 40 MW - Kronospan, Menznau, Švajčiarsko

Plne automatický proces Nemecké strojárstvo a základné komponenty

Spaľovanie Syngas

Nemecké strojárstvo a základné komponenty

by partner company MPE

by partner company KOPF Syngas GmbH & Co. KG
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StR© -  Referencie

Závod Alba Iulia, Rumunsko, Európa

ČOV     21500 m3/d
2 x Trávenie Bioplynu  2 x 1300 m3

Objem    1400 m3/day

Cogenových jednotiek  
  150 kW = 167 Wh/m3 WW
Benchmark  130 Wh/m3
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StR© -  Referencie

Závod v Orzegowe, Poľsko

ČOV     54.000 m3/d
Kapacita kalu   7,880 ton/rok  
    (sušiny)

Kapacita odparovania sušiča
    2 x 1,100 kg/h 

Závod v Rostoku, Nemecko

ČOV     80.000 m3 / d
2 x Trávenie Kalu   5000 m3  
    Objem
Bioplyn   8300 m3/deň

2 Benchmark Cogen-Unit
Výkon   900 kW 270 Wh/m3   
   elektr.

by partner company Suelzle-Klein
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Spaľovňa 65 MW

Spaľovňa 25 MW

StR© -  Referencie

by partner company MPE

by partner company MPE
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StR© - Ako pracujeme v Číne
Štíhlosť a hospodárnosť pri najlepšej dostupnej technológii (BAT)

Spoločnosť BHU Umwelttechnik GmbH 
je v Číne úspešným technologickým part-
nerom od roku 2006. Dokázali sme pri-
spieť technickými výhodami a výslednou 
pridanou hodnotou tak, aby náklady na 
naše služby boli nižšie v OPEX a CAPEX 
v porovnaní s inými projektmi. Obmedzu-
jeme sa len na služby, ktoré sú potrebné 
na vytvorenie technickej pridanej hod-
noty a prísne dodržiavanie záručných 
vlastností a záruk. Máme tím skúsených 
nemeckých a čínskych inžinierov.

V základnom balíku našich služieb pos-
kytujeme:

Základné inžinierstvo
Koncepčný návrh pre celý systém
Schémy procesov a P & ID
Riadenie vesmíru
Sprievod čínskeho Inštitútu dizajnu

Jednotlivé komponenty, ktoré sú 
predmetom nášho know-how

Vyrobené pokiaľ možno v Číne cez 
našu pobočku v Qingdao

Pokiaľ ide o dôvody kvality, ktoré sú 
primerane, pravidelne kontrolované 
našimi dodávateľmi v Európe

Vykonávame potrebné doplnkové tech-
nológie, ako sú nízkoteplotné sušičky 
alebo spaľovanie syngasu. Možno 
to urobiť aj v súvislosti s priamym 
obstarávaním sprevádzaným nami.

Dohľad nad montážou a uvedením do 
prevádzky
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BHU Umwelttechnik GmbH
 

Einsteinstraße 57

71229 Leonberg

Germany

 

T 07152 / 3535465

F 07152 / 3535467

info@bhu-et.de

Management Board

Stefan Köppl

Dr. Alessandro Meda

www.bhu-et.com


