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Vplyv tepelnej úpravy na obsah farmaceutík
v kaloch
Petra Szabová, Dóra Varjúová, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová, Igor Bodík

Úvod
Na čistiarni odpadových vôd vzniká veľké množstvo odpa-

dov. Takýto odpad môže byť vo forme kvapaliny alebo polotuhej
kvapaliny, a to napríklad piesok, tuk, primárny, prebytočný a sta-
bilizovaný kal [1]. Z hľadiska objemu resp. hmotnosti môžeme
stabilizovaný kal považovať za jeden z najdôležitejších typov od-
padov vznikajúceho pri čistení odpadových vôd. Produkcia kalu,
ktorý prešiel všetkými stupňami úpravy v rámci čistiarne odpa-
dových vôd (ČOV) sa pohybuje okolo 45–56 g sušiny/EO*deň
[2].

Súčasné technológie čistenia odpadových vôd nie sú určené
na odstraňovanie farmaceutických látok, ktoré sa nachádzajú
v splaškovej odpadovej vode. Pri odstraňovaní týchto produk-
tov je potrebné využiť moderné technológie medzi ktoré patrí
napríklad membránová filtrácia, aktívne uhlie alebo ozonácia
[3]. Tieto látky majú schopnosť sa viazať na čistiarenský kal [4]
vďaka tomu, že kal pozostáva z viskóznej matrice organických
materiálov, mikroorganizmov a anorganických častíc, ktoré sú
vzájomne spojené biopolymérmi, s vysokou afinitou pre väčšinu
polymérnych povrchov [5]. Taktiež to závisí aj od fyzikálno-che-
mických vlastnosti danej látky a typu kalu (aktivovaný, anae -
róbny, odvodnený) [4]. Pri nasorbovaní farmaceutických látok
na primárny resp. prebytočný kal putujú do linky kalového hos-
podárstva, kde podliehajú procesu desorpcie. Z literatúry môže-
me konštatovať, že liečivá s vyššou sorpčnou schopnosťou zo -
stávajú v kale aj po stabilizácii, resp. po odvodnení a odchádzajú
z čistiarne v odvodnenom kale na ďalšie spracovanie [6]. Násled-
ná aplikácia čistiarenských kalov na poľnohospodársku pôdu sa
vo svete prijíma veľmi negatívne, a to hlavne z dôvodu obsahu
už spomínaných farmaceutických látok. Z našich doterajších vý-
sledkov vyplýva, že v slovenských kaloch sa nachádza viac ako
100 druhov liečiv a ich metabolitov [2]. Aj preto je potrebné
nájsť vhodné riešenie na uskladňovanie kalov alebo nájsť vhodnú
úpravu na odstránenie liečiv z kalu. Jedným z možných spôso-
bov úpravy kalov je jeho termické spracovanie, ktoré je už vy-
užívané vo Švajčiarsku. Pri takomto type spaľovania je možné
využiť monospolovanie, spoluspaľovanie resp. pyrolýzu avšak vy-
soký podiel vody 65–80 % obmedzuje priame použitie surových
kalov [7]. Sušením môžeme zvýšiť podiel sušiny na 75–90 %. Po-
čas tohto procesu pri teplote 85 °C dochádza k hygienizácií ka-
lu, a preto sa vysušený kal považuje už za bezpečnejší [8].

Tepelné spracovanie kalov môže mať významný vplyv na zlo-

ženie kalov, hlavne na výsledný podiel organických látok v kale.
Farmaceutické látky totiž podliehajú termickému rozkladu v ši-
rokom teplotnom rozsahu, a preto je možné očakávať zníženie
obsahu resp. úplné odstránenie týchto látok počas termických
procesov [7].

Cieľom práce je zistiť účinnosť termických procesov na re-
dukciu liečiv a ich metabolitov v kaloch z komunálnych čistiarní
odpadových vôd na Slovensku. Boli testované tri termické pro-
cesy: sušenie kalu v rozsahu teplôt od 80 °C–150 °C, vysokote-
plotné sušenie pri 250 °C. Posledným testovaným procesom bo-
lo žíhanie/spaľovanie pri 550 °C, ktoré redukuje objem kalu až
o 70 % a znižuje patogény a toxické organické látky [9].

Metodika práce
V laboratórnych podmienkach boli realizované termické

testy čistiarenského kalu z kalového hospodárstva rôznych slo-
venských čistiarní: Devínska Nová Ves (DNV), Košice (KE), Ban-
ská Bystrica (BB), Piešťany (PN), Trenčín (TN), Poprad (PP), Tr-
nava (TT) a Nitra (NR). Odvodnený kal z ČOV bol sušený pri
teplotách 80 °C, 105 °C, 150 °C, vysokoteplotne sušený pri 250 °C
a spaľovaný/žíhaný pri 550 °C. Kal bol sušený na laboratórnych
váhach s analyzátorom vlhkosti až do ustálenia hmotnosti kalu
a spaľovaný v muflovej peci po dobu 2 hodín. Tepelne spraco-
vané čistiarenské kaly boli zhomogenizované pomocou mažiara
a následne zamrazené a pripravené na transport a analýzu.

Analýza vzoriek liečiv, drog a ich metabolitov
Liečivá a ich metabolity boli extrahované z kalu dvojkro -

kovým postupom extrakcie podľa Golovko [10]. Po extrakcii sle-
dovaných látok z tuhej kalovej do kvapalnej formy boli vzorky
následne prefiltrované cez celulóznu membránu, ktorá mala
veľkosť pórov 0,45 µm. Pred HPLC/MS/MS analýzou sa k 10 ml
vzorky pridala zmes izotopov označených vnútorných štandar-
dov. Na detekciu farmaceutických produktov sa použila SPE
kvapalinová chromatografia spojená s „hybrid quadrupolom-
Orbitrap“ hmotnostným detektorom s vysokým rozlíšením [11].

Výsledky práce a diskusia 
V jednotlivých kaloch upravených termickými procesmi bo-

la analyzovaná koncentrácia liečiv vztiahnutá na celkovú sušinu

Tabuľka 1: Sumárne koncentrácie liečiv v kale na slovenských ČOV

[ng/g] DNV KE BB PN TN PP TT NR Priemer

odvodnený kal 3 411 3 037 2 259 2 597 4 975 3 347 2 151 4 892 3 334
sušenie 80 °C 948 994 531 756 1 382 1040 531 1 032 901
sušenie 105 °C 497 641 484 554 942 895 427 857 662
sušenie 150 °C 541 879 604 779 1 222 965 568 978 817
sušenie 250 °C 7 113 50 3 180 91 58 10 64
spaľovanie 550 °C < LOQ < LOQ 0,61 < LOQ 18 2 5 0,62 3
< LOQ = pod limitom detekcie
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kalu. V tabuľke 1 sú uvedené su-
márne koncentrácie nameraných
liečiv v kaloch z jednotlivých ČOV
a pre jednotlivé teploty. Najvyššia
sumárna koncentrácia liečiv v pô-
vodnom odvodnenom kale bola na
ČOV TN (4 975 ng/g) a najnižšia
bola na ČOV TT (2 151 ng/g). Na
základe nameraných výsledkov je
možno konštatovať, že koncentrá-
cia liečiv klesá so vzrastajúcou
teplotou sušenia. Jedinou výnim-
kou je sušenie pri 150 °C kedy
môžeme pri niektorých kaloch po-
zorovať mierny nárast koncentrá-
cie liečiv oproti pôvodnému kalu.
Nárast koncentrácie môže byť spô-
sobený zmenou chemickej štruktú-
ry liečiv, resp. možnou syntéznou
reakciou metabolitov na pôvodnú
látku, ako je to často pozorované
v pozdĺž linky ČOV [12]. Určité rozdiely v homo genite vzorky
a chyby merania mohli nastať aj pri odberoch vzoriek, merani-
ach sušiny a v chemickej analýze liečiv v kaloch, v každom prí-
pade však z meraní je zrejmý trend znižovania obsahu liečiv so
vzrastajúcou teplotou sušenia. Pomocou tepelnej úpravy pri
250 °C bolo pozorované výrazné zníženie koncentrácie liečiv.
Spaľovaním pri 550 °C sme koncentráciu liečiv zredukovali na
minimum v mnohých prípadoch boli koncentrácie pod limitom
stanovenia. 

Teplota sušenia 80 °C
Teplota sušenia 80 °C spôsobila prakticky pri všetkých sle-

dovaných kaloch ich vysušenie na úroveň mierne nad 90 %, teda
kaly pri tejto teplote boli po dvoch hodinách prakticky komplet-
ne vysušené. Pri 80 °C sušení sme dosiahli priemernú účinnosť
odstraňovania sumy farmaceutík na úrovni asi 73 %. Pri tejto
teplote bola najvyššia účinnosť dosiahnutá na ČOV Nitra (82 %)
najnižšia v Košiciach (67 %). Pri detailnom sledovaní zloženia
farmaceutík pri tejto teplote možno pozorovať viacero anomálií.
Na štyroch ČOV vykazoval azitromycín vyššiu koncentráciu liečiv
ako bola v pôvodnom kale po odvodnení, pričom tento nárast sa
pohyboval v rozsahu 13–160 %. Podobné správanie vykazovali
na viacerých kaloch napr. aj tramadol, mirtazapín, diklofenak.
Na druhej strane však mnoho liečiv vykazovalo aj pri tejto „níz-
kej“ teplote sušenia vysoké úrovne odstraňovania nad 90 % ako
napr. verapamil, fexofenadín, telmisartan. 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že sušením pri 80 °C nedo-
chádza k jednoznačnému rozkladu farmaceutík vplyvom tejto
teploty. Podobne ako je to pozorované pri účinnostiach odstra-
ňovania farmaceutík v biologickom stupni, aj pri sušení je miera
odstraňovania rôzna. Predsa len dominuje rozklad, časť sledo-
vaných látok však dokonca zvyšuje svoju koncentráciu miernou
zmenou teploty. Správanie sa liečiv pri 80 °C budeme ešte bliž-
šie skúmať.

Teplota sušenia 105 °C a 150 °C. 
Porovnaním kalov sušených pri 105 °C a 150 °C nastal síce

mierny nárast v eliminácii liečiv v porovnaní s teplotou 80 °C,
avšak nie je to také jednoznačné v tomto rozsahu teplôt. Su -
šením pri 105 °C sa dosiahlo asi 80 % odstránenie liečiv, pri
150 °C sa úroveň odstránenia liečiv mierne znížila na 75 %. Naj-
vyššiu účinnosť odstraňovania bola zaznamenaná v kaloch
z ČOV DNV (84–85 %), najnižšie v Poprade (71–73 %). Podobne
ako to bolo pozorované pri 80 °C, aj pri týchto teplotách sme

zaznamenali mierny nárast koncentrácii niektorých liečiv, kto-
rých koncentrácia sa aj pri teplote 150 °C zvýšila oproti kon-
centrácii pri 105 °C. Medzi takéto liečivá patrili napr. diklofe-
nak, kofeín, teofylín. Pri teplote 105 °C sme namerali viacero
liečiv s vysokým percentom odstránenia. Medzi tieto liečivá pa-
trí napríklad fexofenadín, telmisartan, sertralín a iné. Z liečiv
obsiahnutých v kale pri 150 °C sušení malo najvyššiu úroveň
odstránenia liečivo verapamil, ktoré bolo odstránené vo všet-
kých vzorkách nad 95 %. Celkovo možno konštatovať, že teploty
v rozsahu 80–105–150 °C vykazujú už pomerne vysokú mieru
odstraňovania farmaceutík z čistiarenských kalov a to na úrovni
asi 75–80 %.

Teplota 250 °C a 550 °C. 
Pri teplote 250 °C a 550 °C sme dosiahli takmer 100 % od-

stránenie liečiv v kale. Z toho vyplýva, že takto tepelne uprave-
ný kal mal veľmi nízky obsah organických zlúčenín a pri vyššej
teplote dochádza aj k jeho hygienizácií. Takto upravený kal by
mohol byť vhodný ako prísada do hnojív využívaných na poľ -
nohospodárske účely. Avšak samozrejme je dôležité podotknúť,
že táto práca sa zaoberala, len odstraňovaním organického po-
dielu v kale a to konkrétne liečiv v ňom obsiahnutých. V prípade
teplôt 250 °C a 550 °C sa koncentrácia liečiv zredukovala na
minimum, vo veľa prípadoch nám vyšli výsledky pod úrovňou
detekcie meracieho prístroja. Aj najvyššie koncentrácie liečiv
ako napríklad telmisartan, ktorého koncentrácie sa pohybovali
v odvodnenom kale nad 1 000 ng/g sušiny kalu, pri vysokých
teplotách bol odstránený na 100 %. Rovnako aj všetky ostatné
detegované liečivá sa v takto upravenom kale už nenachádzajú
alebo sú obsiahnuté, len v stopových množstvách.

Záver
Termické procesy ako sušenie pri teplotách nad 80 °C a spa-

ľovanie sa javia ako perspektívne pri odstraňovaní liečiv z čis -
tiarenských kalov. V teplotných rozsahoch 80–150 °C sušenie vy-
kazovalo účinnosť odstraňovania farmaceutík v rozsahu 70–80 %,
čo možno považovať za dostatočne účinné. Pri týchto teplotách
sa nám podarilo niektoré liečivá odstrániť úplne a niektoré zo -
stali v kale v nižších koncentráciách. Boli pritom však pozorova-
né aj určité anomálie, kedy pri niektorých látkach nastal aj nárast
koncentrácií týchto látok oproti ich koncentrácii v pôvodnej ne-
upravenej vzorke. Tepelná úprava pri 250 °C a spaľovanie 550 °C
rozloží a odstráni takmer všetky organické látky z kalu. Sušenie
kalov obvykle predchádza ďalším termickým procesom, ako je
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Graf 1: Priemerná úroveň odstraňovania liečiv v kale v závislosti od teploty
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pyrolýza a spaľovanie, ktoré prakticky úplne odstránia liečivá
z čistiarenských kalov. 
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