
Systém EVESLUDGE umožňuje likvidaci komunálních 
a průmyslových kalů. Energetickým využitím kalů 
dochází k destrukci organických kontaminantů 
a ke snížení výsledného objemu a hmotnosti. 
Energetické využití kalů z ČOV umožňuje produkovat 
popel s vysokým podílem fosforu, který je využitelný 
v zemědělství. EVESLUDGE je tak nedílnou součástí 
oběhového hospodářství.

EVESLUDGE umožňuje zpracování kalů vznikajících 
při průmyslové výrobě nebo při čištění komunálních 
odpadních vod. Technologické řešení spočívá 
v sušení, během kterého je kal zbavován vstupní 
vlhkosti, a dále v energetickém využití výhřevné 
složky kalu. Dle charakteru provozu je možná 
instalace odděleného nebo integrovaného systému 
sušení a energetického využití kalů. Zařízení je 
vybaveno systémem pro čištění spalin (mokrá, 
polosuchá nebo suchá metoda v závislosti na 
požadavcích provozu).

• Likvidace 4-25 kt kalů v místě jejich vzniku
• Potenciál využití popela z energetického 

využití komunálního kalu jako sekundárního 
zdroje fosforu

• Možnost využítí popela ve stavebnictví v souladu 
s aktuální legislativou 

• Utilizace zbytkového tepla 

• Skladování odvodněných kalů
• Vysokoteplotní či nízkoteplotní sušení  

a energetické využití
• Integrace procesů sušení a energetického využití 

kalů, která vede k úspoře primárního paliva 
(využití etážové pece nebo rotační sušárny 
a rotační spalovací pece)

• Možnost doplnění stávajícího systému sušení 
kalů o stupeň energetického využití

• Využití stávajících zdrojů tepla, zejména  
z kogeneračních jednotek na bioplyn

• Utilizace tepla vznikajícího energetickým využitím 
již vysušených kalů (parní nebo horkovodní 
kotel, termoolejový výměník)

• Kompletní systém čištění spalin 
• Hospodářství popelovin dle způsobu likvidace/

využití
• Moderní řídící a bezpečnostní systém

I kaly mohou plnit principy  
oběhového hospodářství
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Zpracovatelská kapacita

Technické parametry

Roční provozní fond

Spalovací proces

Tepelný výkon pro export

Palivo

Čištění spalin

Podpůrné palivo

Možnosti exportu zbytkového tepla

až 7 200–8 000 h/rok

spalování v rotační peci, sušení v rotační sušárně

0,1–1 MW

průmyslové a komunální kaly

čištění spalin dle BREF/BAT

zemní plyn a bioplyn

pára, horká voda, termoolej

• Studii proveditelnosti
• Zajištění komunikace s úřady a asistenci při 

žádosti o dotaci
• Zpracování projektové dokumentace pro povolovací 

procesy a realizaci
• Všeprofesní dodávky a montáže zařízení, uvedení 

do provozu, zaškolení obsluhy
• Zpracování projektu skutečného stavu, včetně 

návodu k obsluze a provozu
• Následný záruční a pozáruční servis

Všechny naše projekty realizujeme na míru požadavkům 
a potřebám zákazníka. Dodávka na klíč zahrnuje: 

4–25 kt (odvodněného kalu cca 25 % sušiny), 
tj. cca 40-340 tis. EO

Utilizační
výměník


