OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
DOBRÝ PRÍKLAD Z PRAXE
KOMBINÁCIA OZE A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

CIELE EÚ A ZÁVÄZKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
v oblasti environmentálnej politiky sú jasné
Recyklácia a odklon
odpadov zo skládok
do roku 2035

Zvýšenie podielu OZE
v energetickom mixe SR na 23 %
do roku 2030

Zníženie emisií
a uhlíková neutralita
do roku 2050

Zvyšovanie stability
a trvalá udržateľnosť
energetického systému

Zvýšenie podielu obnoviteľných
zdrojov v sektore vykurovania
a chladenia do roku 2025

Zvýšenie výrobnej kapacity elektrickej energie
z OZE s požiadavkami Integrovaného národného
energetického a klimatického plánu

Je to všetko možné?
2

NASTANE NA SLOVENSKU

KALOVÁ KRÍZA?
Ako zvládnuť manažment kalov
a splniť ciele EÚ a SR?
A najlepšie v jednom?
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Ako využiť ich vhodné vlastnosti s minimalizáciou rizika

Ako ich spracovávaním prispievame k plneniu cieľov EÚ

PREDSTAVENIE ECOSTART, a. s.

Spoločnosť ECOSTART, a.s.
a projekt v Badíne v číslach

2012
ZAČIATOK
VÝROBY

7,03 MW
ELEKTRICKÝ
VÝKON

27,68 MW
TEPELNÝ
VÝKON

Spoločnosť ECOSTART, a. s., je prevádzkovateľom
prvej slovenskej elektrárne na výrobu zelenej
elektrickej energie z fermentovanej zmesi.
Unikátnosť projektu spočíva v kombinácii niekoľkých
odvetví hospodárstva, veľkým prínosom je najmä
zhodnocovanie odvodnených stabilizovaných
čistiarenských kalov z komunálnych čistiarní
odpadových vôd. Elektráreň je v prevádzke
nepretržite od februára 2012 a celý objem
výroby elektrickej energie je dodávaný priamo
do regionálnej distribučnej sústavy.
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60 000 MWh
ROČNÁ VÝROBA
ELEKTRINY

z toho

55 000 MWh
DODANÝCH DO
ELEKTRICKEJ
SÚSTAVY

58 000 ton
ZHODNOTENÝCH
ODPADOV ZA ROK*
*spolu so zmluvnými
partnermi

ECOSTART do elektrickej siete dodáva stabilný
elektrický výkon 6,4 MW s minimálnymi časmi
prestojov. Stabilnou dodávkou elektriny nezaťažuje
elektrizačnú sústavu, ako je to napríklad v prípade
fotovoltaických alebo veterných elektrární,
ktoré sú závislé na poveternostných resp.
svetelných podmienkach. Spolu so stabilnou
dodávkou elektriny vieme spoľahlivo dodávať
teplo alebo chlad počas celého roka.

ENERGOBLOK

BIODIVERZITA
V AREÁLI

ELEKTROODLUČOVAČ
PROTIHLUKOVÉ STENY

FERMENTAČNÁ HALA

PROTIZÁPACHOVÝ SYSTÉM

ECOSTART sa svojou činnosťou
významne podieľa na dosahovaní
národných cieľov Slovenska v oblasti:

zelenej transformácie
ochrany životného prostredia
cirkulárnej ekonomiky
udržateľného rozvoja energetiky
Výrobou elektriny a materiálovým
zhodnotením biologicky rozložiteľných
odpadov sa ECOSTART, a. s. významne podieľa
aj na zvýšenom podiele obnoviteľných zdrojov
energie v Slovenskej republike s pozitívnym
príspevkom v odpadovom hospodárstve resp.
recyklácie Slovenska.
ECOSTART je piata najväčšia spoločnosť na Slovensku
vyrábajúca elektrickú energiu z OZE a v rebríčku TOP 40
najväčších spoločností odpadového hospodárstva za rok
2018 (podľa celkových tržieb za rok 2018).
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NAJVÄČŠÍ VÝROBCOVIA
ELEKTRINY Z OZE V ROKU 2020
Výrobca elektriny
z OZE s podporou

Množstvo vyrobenej elektriny
v roku 2020 [MWh]

1

Slovenské elektrárne, a. s.

2

Inštalovaný
výkon

1 716 358,00

2 448,20

Energy Edge ZC s.r.o.

72 264,06

11,15

3

TEHO Bardejov, s.r.o.

69 623,32

8,20

4

TEHO Topoľčany, s.r.o.

69 589,04

8,20

5

ECOSTART, a. s.

62 329,16

7,03

ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALOV

ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALOV

ČISTIARENSKÝ KAL

je hlavným a nevyhnutným odpadom,
ktorý je produkovaný pri čistení
odpadových vôd.
Kaly predstavujú suspenziu tuhých a
koloidných látok pôvodne prítomných
v odpadových vodách a vzniknutých
pri rôznych procesoch ich čistenia.
Koncentrácia kalov sa vyjadruje ako
obsah sušiny kalu.
Čistiarenské kaly obsahujú
predovšetkým rôzne organické látky,
rôzne infekčné látky, toxické kovy,
rezíduá liečiv alebo drog.
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FAKT 1

Čistiarenský kal je v súčasnej dobe z dostupných
materiálov jedným z najlacnejších zdrojov
fosforu a nutrientov.

FAKT 2

Čistiarenský kal obsahuje vysoké koncentrácie
organických látok vytvárajúcich humus.

FAKT 3

Čistiarenský kal obsahuje veľké množstvo
potenciálne rizikových látok od rôznych
reziduí liečiv a hormónov cez patogénne
mikroorganizmy a toxické kovy.

ČISTENIE
ODPADOVÝCH
VÔD
Podľa Eurostatu bolo v roku 2017 napojených
na verejnú kanalizáciu len 68,40 % obyvateľov
Slovenskej republiky, čo je v porovnaní s Maltou,
Holandskom a Luxemburskom
so 100 % napojením
obyvateľstva na verejnú
kanalizáciu žalostne
málo. S ohľadom na
tento stav je možné
predpokladať, že
sa sieť čistiarní
odpadových vôd
bude zväčšovať
a množstvo
produkovaného kalu
rok od roku zvyšovať.
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Medzinárodné porovnanie napojenia obyvateľstva
na verejnú kanalizáciu (2017), Eurostat.
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PRODUKCIA KALU

1

PRIMÁRNY
KAL

Zrnitý kal oddeľovaný
zo surovej vody väčšinou
v usadzovacích nádržiach,
vysoký podiel koloidných látok,
zle sa odvodňuje.

4
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2

STABILIZÁCIA,
HYGIENIZÁCIA

SEKUNDÁRNY
KAL

Prebytočný aktivovaný kal
odoberaný z biologického
stupňa čistenia
v dosadzovacích nádržiach.
Má vločkovitú štruktúru.

Stabilizovaný kal - znížené množstvo odbúrateľných
organických látok v kale na takú hodnotu, že už kal
nepodlieha spontánnemu biologickému rozkladu.
Hygienizovaný kal - počty indikátorov patogénnych
mikroorganizmov boli znížené na požadovanú
hodnotu. Patogény sú vírusy, baktérie a parazity,
ktoré opúšťajú zažívací trakt.

5

3

ZNIŽOVANIE
PODIELU VODY

sedimentácia (0,5 % - 3 %)
zahusťovanie (3 % - 10 %)
odvodňovanie (10 % - 45 %)
sušenie (45 % - 95 %)

ZHODNOTENIE /
ZNEŠKODNENIE

Ďalším krokom je jeho
zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie. V roku 2018
predstavovala celková produkcia kalu
z čistiarní komunálnych odpadových
vôd 55 929 t sušiny kalu.

ČISTIARENSKÝ KAL
PRIMÁRNY

Na základe vyhlášky č. 365/2015 Z. z. sú kaly z čistenia
komunálnych odpadových vôd zaradené do kategórie „O“
ako odpady, ktoré nie sú nebezpečné (katalógové číslo
kalov z komunálnych čistiarní odpadových vôd je 19 08 05).
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STABILIZOVANÝ ODVODNENÝ KAL

HLAVNÝM CIEĽOM NAKLADANIA S KALMI
BY MALO BYŤ MAXIMÁLNE VYUŽITIE
VŠETKÝCH CENNÝCH LÁTOK V NICH.

OPIS PRODUKCIE A NAKLADANIE S KALOM

NAKLADANIE S KALOM V SR

Celková produkcia sušiny kalu z čistiarní
komunálnych odpadových vôd v r. 2018

(ÚDAJE ZA ROK 2018)

ZHODNOCOVANIE

55 929 t

32 982 t

Kompostovaná a inak zhodnotená sušina.
Do poľnohospodárskej pôdy bolo aplikovaných 0 ton sušiny kalu.

ENERGETICKÉ
ZHODNOTENIE

11 677 t

21 %
59 %

DOČASNÉ USKLADNENIE

Dočasne uskladnená sušina
čistiarenského kalu.

ZNEŠKODŇOVANIE

V roku 2018 bolo 2 451 ton
sušiny kalu skládkovaných.
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8 819 t

2 451 t

16 %
4%

SÚČASNÉ MOŽNOSTI
NAKLADANIA S KALOM
Aplikácia
stabilizovaných
kalov do pôdy

Spaľovanie,
spoluspaľovanie
kalov

Čistiarenský kal obsahuje vysoké
množstvo organických látok
a nutrientov prospešných pre
pôdu a rastliny. Obsahuje alebo
môže obsahovať aj vysoký podiel
potencionálne nebezpečných
zložiek, ktoré môžu kontaminovať
pôdu a rastliny a následne
potravinový reťazec.

Spaľovať sa dajú len vysušené
kaly s nízkym obsahom vody.
Spoluspaľovanie je energeticky
a technologicky náročný a
nevýhodný proces. Spaľovanie
kalov je naviazané na jeho náročnú
predúpravu sušením, ekonomicky je
však výhodnejšie spaľovať iné TAP.

Skládkovanie kalov
Tento spôsob je v súčasnosti stále
viac a viac obmedzovaný legislatívou.
Jedná sa o odloženie problému
nakladania na neskoršie obdobie, čo
nie je trvalo udržateľným riešením.
So skládkovaním sú spojené rôzne
ďalšie negatívne sprievodné javy.
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Kompostovanie kalov
Štandardné kompostovanie
kalov dokáže eliminovať niektoré
negatívne a nebezpečné vlastnosti
kalov, nedokáže však odstrániť
toxické kovy, ktoré sú biologicky
nerozložiteľné. Kompostovať je
preto vhodné kaly, ktoré neobsahujú
zvýšené množstvo toxických kovov.

Splyňovanie kalov
Autotermné splyňovanie je
možné len pre vysušený kal
a preto je energeticky náročné
a je potrebný ďalší zdroj tepla,
čo proces značne komplikuje.
Pri procese splyňovania môže
dochádzať k nasávaniu jemných
častíc, čo komplikuje proces
splyňovania.

Pyrolýza
Inovatívna technológia úpravy
vstupujúceho organického materiálu
bez prístupu vzduchu s produkciou
pyrolýzneho plynu, pyrolýzneho
oleja a biocharu – tuhého zvyšku.
Nevýhodou je možnosť pyrolýzy
hlavne pre vysušený kal (čiastočne
alebo úplne), v biochare je vysoký
podiel popola.

Výroba bioplynu
anaeróbnou
fermentáciou
Výrobou bioplynu anaeróbnou
fermentáciou čistiarenského kalu
vzniká ako vedľajší produkt digestát,
ktorý je anaeróbne stabilizovaný a vo
väčšine prípadov aj hygienizovaný.
Nevýhodou tohto procesu
zhodnocovania kalov je len malá
vyťažiteľnosť bioplynu, ktorá
závisí od jeho zloženia a pôvodu.
Napríklad pri surovom kale z ČOV
môže byť redukcia hmotnosti sušiny
kalu obvykle 5-25 %, pričom na konci
procesu stále ostáva veľký objem
odpadu vo forme digestátu.

PROBLÉMY SO SKLÁDKOVANÍM
Problémom skládkovania kalov je ten, že v prítomnosti
iných odpadov obsahujúcich uhlík (ako je BRKO) dochádza
k vzniku zmesi odpadov (kal + odpad obsahujúci uhlík), čím
dochádza k vytvoreniu optimálnych podmienok pre život
baktérií, čím následne dochádza k aeróbnej fermentácii
zmesi odpadov. V telese skládky vznikajú ložiská zmesi
odpadov, pričom môže dôjsť až k takému bodovému
zvýšeniu teploty, že nastane lokálne zahorenie skládky,
čo je veľmi nebezpečné. Kaly navyše obsahujú veľa
prospešných zložiek, čo je žiadúce využiť buď recykláciou
resp. materiálovým zhodnotením.

Nebezpečnosť pre zložky ŽP:
Pôda má zo všetkých zložiek ŽP (ovzdušie, voda)
najnižšiu mieru samočistenia (regenerácie).
V pôde dochádza ku akumulácii rizikových látok,
v prípade poľnohospodárskych pôd s vyšším pH
dochádza k zníženiu mobilizácie niektorých zložiek a
tým pádom sa predmetné rizikové látky dokážu v pôde
udržať aj niekoľko rokov. Kyslé pôdy zasa zvyšujú mobilitu
niektorých rizikových látok, čo má za následok transport
týchto rizikových prvkov do podzemných vôd.
Niektoré rastliny boli preukázateľne označené ako
bioakumulanty rizikových látok. Pre kultúrne rastliny
alebo plodiny je takáto pôda nevhodná s ohľadom na
ohrozenie bezpečnosti potravín.
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Potenciál globálneho otepľovania (GWP) skleníkových
plynov produkovaných človekom, je miera toho, koľko
tepla je schopný každý z plynov zachytiť v atmosfére
v porovnaní s oxidom uhličitým.

Zdroj:
IPCC (2014)

Ako veľmi jednotlivé,
človekom vyprodukované
skleníkové plyny prispievajú
k emisiám na celom svete.

Pri skládkovaní kalu vzniká počas anaeróbnej fermentácie metán, ktorý má 25x
väčší vplyv na skleníkový efekt ako CO2, ktoré vzniká počas aeróbnej fermentácie.
Navyše, počas prvých fáz skládkovania, kedy je činnosť anaeróbnych baktérii najvyššia
a produkcia metánu najvýraznejšia, nedochádza k využitiu skládkového plynu,
nakoľko nie je skládka prekrytá a odvod skládkového plynu nie je kontrolovaný.

RIZIKÁ KALOV

PRI APLIKÁCII DO PÔDY

Využitie komunálnych čistiarenských kalov na priamu aplikáciu
do pôdy nie je vhodné predovšetkým kvôli tomu, že po priamej
aplikácii kalu do pôdy dochádza k pomalému anaeróbnemu
rozkladu v pôde, ak kal nebol dostatočne stabilizovaný, pričom sa
v dôsledku rozkladu vyčerpáva z pôdy uhlík. Vzniknuté produkty
majú kyslé pH, čím dochádza k okysľovaniu pôdy. Navyše
môže dochádzať k odplavovaniu častíc kalu v prípade aplikácie
kalov na strmejšie pôdy do vodných tokov, čo má za následok
eutrofizáciu vody. Pri aplikovaní nesprávnych množstiev do pôdy
môže tiež dochádzať aj k eutrofizácii pôdy. V prípade ak nie je
kal hygienizovaný môže dôjsť k biologickej kontaminácii pôdy.
Priama aplikácia kalov do pôdy teda so sebou nesie výrazné
množstvo rizík.
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Niektoré štáty
sa vybrali cestou bez
rizík s princípom predbežnej
opatrnosti, ktorý vyústil v úplné alebo
čiastočné obmedzenie využívania kalov
na poľnohospodárskej pôde. Najprísnejšie
kritériá majú štáty západnej Európy a USA.
Okrem sledovania toxických kovov a vybraných
organických polutantov, ktoré nariaďuje
Európska smernica, tieto právne predpisy
berú do úvahy výskyt ako patogénnych a
rezistentných mikroorganizmov, tak
aj ďalších polutantov (antibiotiká,
hormóny, endokrinné
disruptory).

VÝHODY KOMPOSTOVANIA KALOV
Niektoré rizikové vlastnosti kalov je možné odstrániť
kompostovaním. Pre odstránenie rizikových patogénov a
rezistentných mikroorganizmov, alebo aj ďalších polutantov
(antibiotiká, hormóny, endokrinné disruptory) je však
potrebné, aby bol proces kompostovania riadený a vykonávaný
dôsledne, na čo bohužiaľ väčšina subjektov na Slovensku
nemá technické, kapacitné ani odborné možnosti a
vedomosti. Zároveň obsah toxických kovov môže
negatívne ovplyvniť toto využívanie kalov.
Vďaka tejto vlastnosti kalov môžu komposty
väčšinou obsahovať v surovinovej skladbe
len malý podiel čistiarenských kalov.
Rad subjektov však odoberá kaly s vyšším
obsahom škodlivín a vyrobené komposty
aplikuje na svoju poľnohospodársku pôdu,
pričom nerešpektuje žiadne obmedzenia
(Dohányos, 2006 a Priatelia Zeme – SPZ, 2005).
Do kompostov sa takto aplikujú kaly vo vysokej
miere, niektorí výrobcovia zároveň využívajú aj
priemyselné kaly, a v prípade, že výrobný proces
kompostu nie je správne riadený dochádza
k produkcii kompostov s veľmi nízkou kvalitou.
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Ideálnym riešením je využitie
pozitívnych vlastností čistiarenských
kalov (obsah organického materiálu,
fosforu a dusíka) pričom sa
minimalizuje ich negatívny vplyv –
separácia možných toxických kovov
z kalov, správna hygienizácia odpadu,
riadenie procesu kompostovania/
fermentácie.

TENTO SYSTÉM
SA VYUŽÍVA
U NÁS

NAŠE RIEŠENIE S KOMUNÁLNYMI KALMI
Ako ich spracovávaním pomáhame životnému prostrediu

AKO TO FUNGUJE?
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ZBER
SUROVÍN

FERMENTAČNÝ
PROCES

EKOLOGICKÉ
SPAĽOVANIE

ENERGETICKÉ
ZHODNOTENIE

Odvodnené stabilizované čistiarenské kaly z komunálnych
ČOV, konáre, kôra, pokosená
tráva, staré nespotrebovateľné
seno a slama, odpadové drevo, staré neopraviteľné drevené palety a iné suroviny sa
využijú pri výrobe mikrobiologických prípravkov, ktoré slúžia ako zásobáreň fermentačných baktérií. Mikrobiologické
prípravky sa ďalej používajú pri
výrobe fermentovanej zmesi.

Suroviny sa v presne definovaných pomeroch spolu zmiešajú a zhomogenizujú najmodernejšími mechanizmami a
následne prebehne fermentačný proces aeróbnymi fermentačnými baktériami, ktoré sa prirodzene vyskytujú
v pôde, vode a ovzduší, respektíve sa prirodzene kumulujú
v komposte. Do fermentovanej zmesi sa tieto baktérie dostávajú prostredníctvom mikrobiologického prípravku.

Vzniknuté palivo - fermentovaná zmes sa dopraví do spaľovacieho kotla. Vďaka inovatívnym
technológiam nedochádza ku
kontaminácii ovzdušia ťažkými
kovmi a tuhými znečisťujúcimi
látkami (popolček), nakoľko
inštalovaný elektrostatický odlučovač „odlúči” od plynných
spalín 99,6 % pevných častíc.

Celý objem výroby elektrickej
energie je dodávaný priamo
do regionálnej distribučnej
sústavy. Ročne sa takto vyrobí
približne 55 500 MWh zelenej
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pri inštalovanom
výkone 7,03 MWe.

SKUTOČNE PROSPEŠNÉ
VYUŽITIE KALOV
Využitie pozitívnych vlastností kalu: S ohľadom na
relatívne vysoký podiel organickej hmoty a jej vhodnej
frakcie, vysoký obsah dusíka a fosforu resp. aj draslíka je
čistiarenský kal vhodným substrátom pre rast a množenie
baktérií. Predmetné čistiarenské kaly sa využívajú ako
substrát pre výrobu mikrobiologických prípravkov, ktoré
obsahujú vysoký počet aeróbnych fermentačných baktérií
a slúžia ďalej na fermentačnú výrobu paliva. V tomto kroku
(výroba mikrobiologických prípravkov) je proces riadený
tak, aby došlo k rýchlemu a masívnemu zduplikovaniu
fermentačných baktérií do čo najvyššieho počtu avšak
s požadovaným druhovým resp. kmeňovým zložením.
Vyrobené mikrobiologické prípravky môžu obsahovať aj
ťažké kovy v podlimitných koncentráciach, nakoľko sú
biologicky nedegradovateľné.
Mikrobiologické prípravky sú využívané pri výrobe paliva,
pričom hlavnou a požadovanou zložkou mikrobiologických
prípravkov sú práve fermentačné baktérie.
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Palivo je vyrábané aeróbnou fermentáciou zmesi biologicky
rozložiteľných surovín, výrobkov a produktov z biomasy alebo časti
biomasy, pričom podstatnou vstupnou surovinou pre riadenú
fermentačnú výrobu paliva sú mikrobiologické prípravky.
Prípadné ťažké kovy sú spolu s mikrobiologickým
prípravkom vnesené do paliva, tieto koncentrácie sú však ako
v mikrobiologickom prípravku, tak aj v palive nízke. Následne sa po
spálení paliva obsiahnuté ťažké kovy koncentrujú v škváre a v popole,
pričom elektrostatický odlučovač odstráni zo spalín približne 99,75 %
tuhých znečisťujúcich látok (medzi nimi aj ťažké kovy).
Popol a škvára s nízkym objemovým pomerom voči pôvodným
surovinám sú následne ďalej zhodnocované alebo ako už ťažšie
využiteľný resp. konečný odpad uložené na skládku.
V celom procese výroby mikrobiologických prípravkov a paliva
sa zhodnotia odpady recykláciou pomocou biologických
transformačných procesov, čo kopíruje trendy hierarchie
odpadového hospodárstva. Konečný odpad je zneškodnený
uložením na skládke odpadov.

Čadca

TERITORIÁLNA LOGISTIKA

TOK ODPADOV A SUROVÍN

ECOSTART

Kysucké
Nové Mesto

Stará Ľubovňa

Hričov
Bytča

v spolupráci so zmluvnými partnermi
(vodárenské spoločnosti a súkromné,
komunálne alebo komunitné
kompostárne a miesta
zberu odpadov)

Považská
Bystrica

Kežmarok

Rajec
Liptovský Mikuláš

Poprad
Levoča
Spišská Nová Ves

Kmeťová

Prievidza

KALY

Lehota pod
Vtáčnikom

VEDĽAJŠÍ
PRODUKT
VÝROBOK

(mikrobiologický prípravok)

Nová Baňa

kompostáreň

Banská Bystrica
Šalková

Handlová
Badín
Vlkanová
Žiar n. Hronom Hronsek
Žarnovica
Zvolen

Banská
Štiavnica

ECOSTART
Zvolenská Slatina
kompostáreň

Detva

Hriňová

Krupina

BRO

Veľký Krtíš

(biologicky rozložiteľný odpad)
Čebovce

Čebovce

kompostáreň
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Brezno

Fiľakovo

KALY A CIRKULÁRNA EKONOMIKA
Umiestnenie čistiarenského kalu ako
komunálneho odpadu v cirkulárnej
ekonomike má svoje nezameniteľné miesto.
Čistiarenský kal je odpad, ktorý vzniká
a v budúcnosti vznikať bude, dokonca
vo vyšších množstvách. Nie je to odpad,
ktorého produkcii by sme mohli zamedziť.
Pre uzavretie kruhu je však potrebné, aby
sa odpad ďalej využil, v najideálnejšom
prípade zrecykloval, keďže jeho spätné
využitie nie je možné – čistiarenský kal už
vzniká ako odpad, nie je najprv výrobkom,
ktorý sa po použití stáva odpadom.
Zároveň v konzumnej spoločnosti nie je
úplne možné jeho vzniku predchádzať.
V neposlednom rade sa s narastajúcimi
požiadavkami na kvalitu vypúšťanej vody
do recipientu budú zväčšovať aj množstvá
vyprodukovaného kalu.
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POHĽAD NA TVORBU EMISIÍ
SKLENÍKOVÝCH PLYNOV
Aplikácia kalu do pôdy: anaeróbny rozklad kalu v pôde,
produkcia CO2 a CH4.
Uloženie kalu na skládku odpadu: anaeróbny rozklad kalu
v telese skládky, produkcia CO2 a CH4.
Výroba kompostov: produkcia CO2 počas procesu
kompostovania, v prípad nesprávneho postupu produkcia CH4.
Energetické zhodnocovanie: produkcia CO2 v prípade že
sa odpad neupraví biologicky, možná produkcia aj iných
plynných toxických zlúčenín počas spaľovania.
Energetické zneškodňovanie: produkcia CO2, pričom sa
spotrebováva aj ďalšia energia, možná produkcia plynných
toxických zlúčenín.
Výroba mikrobiologických prípravkov a následná
výroba paliva: produkcia CO2.

JEDINEČNOSŤ PROJEKTU

JEDINEČNOSŤ PROJEKTU

Fermentovaná zmes

sa skladá z biomasy, ako je napríklad
drevná štiepka, kôra, rastlinná biomasa
a vedľajších produktov. Do tejto zmesi sú
pridávané mikrobiologické prípravky, ktoré
pomáhajú efektívne riadiť proces riadenej
aeróbnej fermentácie. V celom výrobnom
procese sa zhodnotí aj pokosená tráva, staré
nespotrebovateľné seno a slama. Tieto suroviny
sa v určitých pomeroch spolu zmiešajú za
vzniku homogénneho paliva, ktoré prechádza
riadeným aeróbnym fermentačným procesom
a následne sa z neho vyrobí elektrická energia
z obnoviteľných zdrojov.
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Fermentačný proces

prebieha aeróbnymi fermentačnými
baktériami, ktoré sa prirodzene vyskytujú
v pôde, vode a ovzduší, respektíve sa
prirodzene kumulujú v komposte. V jednom
grame homogenizovaného paliva sa nachádza
niekoľko miliónov až miliárd fermentačných
baktérií, ktoré ako komplexný organizmus
pracujú na celkovej premene zmesi surovín
a ich činnosťou vzniká fermentovaná zmes,
ktorá má výborné kvalitatívne parametre paliva
z obnoviteľných zdrojov energie. Fermentačný
kompostovací proces nie je zo žiadneho
hľadiska nebezpečný pre zdravie človeka.

CIRKULÁRNY ROZMER
PROJEKTU ECOSTART
NAŠOU ČINNOSŤOU POZITÍVNE PRISPIEVAME NIELEN K OCHRANE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA, ALE AJ CIRKULÁRNEJ EKONOMIKE A TO NAPRÍKLAD AJ TÝM, ŽE:
Pre výrobu pary nepoužívame cenné vodné zdroje,
ale upravenú vodu z ČOV, čo si na druhej strane
u nás vyžaduje jej náročnejšiu úpravu a filtráciu.

Z odvodneného komunálneho
kalu z ČOV vyrábame kvalitné
mikrobiologické prípravky

PODPORUJEME NÁŠ REGIÓN
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ZHODNOTENIE BRO

ĽUDIA A DODÁVATELIA

ENVIRONMENT A VZDELÁVANIE

V celom reťazci výrobných procesov až po finálnu
výrobu elektrickej energie je zaangažovaných
niekoľko zariadení na zhodnocovanie odpadov,
čím sa zväčšuje spádová oblasť zhodnocovaných
biologicky rozložiteľných odpadov v blízkosti ich
vzniku na veľkú časť stredného Slovenska.

Podporujeme náš región
tým, že zamestnávame ľudí
z blízkych obcí a miest a v čo
najväčšej miere nakupujeme
tovary a služby od regionálnych
dodávateľov.

Okolitým obciam pomáhame plniť
ich povinnosti likvidácie biologicky
rozložiteľného odpadu tým, že ho
zvážajú k nám. Finančne prispievame na
environmentálne, kultúrne a vzdelávacie
projekty v regióne.

VÍZIA ECOSTART
ECOSTART
CHCE BYŤ AKTÍVNYM
A SPOĽAHLIVÝM PARTNEROM
V OBLASTI ENERGETIKY A
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
A PRISPIEVAŤ K ROZVOJU
CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY
A BEZPEČNEJ, STABILNEJ VÝROBE
ELEKTRICKEJ ENERGIE A TEPLA
ZO 100 % OBNOVITEĽNÉHO
ZDROJA ENERGIE.
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chceme zvyšovať účinnosť výroby elektrickej
energie a využiteľnosť odpadového tepla
využívame odpadové teplo pre efektívnejšie
výrobné procesy najmä pri výrobe
technologickej vody a vo výrobných
fermentačných procesoch

optimalizujeme fermentačné procesy
v prospech zvyšovania využitia
biologicky rozložiteľných odpadov
prispievame k udržateľnému a
environmentálne korektnému
zhodnocovaniu kalov z ČOV

plánujeme rozvíjať dodávky tepla a chladu
prostredníctvom CZT

rozvíjame biodiverzitu v našom areáli
a blízkom okolí

chceme podporovať a rozvíjať miestne zdroje
a zhodnocovanie BRO v našom regióne

máme víziu opakovať podobné
projekty na iných miestach Slovenska

NAŠOU
ENERGIOU
JE ZELENA

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
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