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S našimi partnermi máme viac ako 3 000 referencií  
v 30 krajinách sveta. Zoznam referencií a bližšie informácie 

o spoločnosti ČOVSPOL nájdete na www.covspol.sk

Od roku 2010 je spoločnosť ČOVSPOL 
súčasťou medzinárodnej skupiny 
Veolia. Ako technologická obchodná 
jednotka skupiny Veolia, zastrešuje 
ČOVSPOL, a.s. na Slovensku aj predaj 
výrobkov a služieb a technologických 
riešení zo skupiny Veolia.

Spoločnosť sa okrem iného zaoberá 
aj odstraňovaním pachových látok, 
ktoré je založené na ich neutralizácii, 
nie maskovaní. Spoločnosť Čovspol 
navrhuje a dodáva komplexné tech- 
nologické riešenia na elimináciu zá- 
pachu. Každé riešenie je unikátne a 
navrhnuté špeciálne pre konkrétne-

ho zákazníka. Flexibilita a jedineč- 
nosť každej aplikácie sa týka nie len 
používaných neutralizačných látok 
navrhovaných pre dané chemické 
zloženie páchnucích plynov, ale aj 
technológiami aplikácie neutralizač- 
ných látok, ktoré sú dizajnované za 
účelom maximálneho neutralizač- 
ného efektu páchnucích plynov.

Neutralizačné látky a technológie 
dodávané spoločnosťou Čovspol sa 
osvedčili v priemyselných, komunál- 
nych, chovateľských a poľnohospo- 
dárskych činnostiach emitujúcich 
pachové látky.

Sektor odpadového hospodárstva: 
Odvoz a zhromažďovanie odpadu, 
spaľovanie a skládkovanie, kompo-
stárne odpadu a kalov
Bioplynové stanice: Silážne jamy, 
uskladňovanie biopaliva, samotná 
výroba bioplynu
Nakladanie s odpadovými vodami: 
Čistiarne odpadových vôd, stokové 
stiete, čerpacie stanice, dekontami-
nácia a sanácia lagún

Priemyselný sektor: Petrochemický 
priemysel, gumárenský priemysel, 
výroba papiera a celulózy, potra-
vinársky a pivovarnícky priemysel, 
bitúnky, kafilérie, výroba hnojív, 
spracovanie plastov, laminovanie, la-
kovanie, výroba farieb, výroba textilu
Farmy a chovateľstvo: chov hovä-
dzieho dobytka, ošípaných a hydiny

HLAVNÝMI CIEĽOVÝMI ZÁKAZNÍKMI SPOLOČNOSTI  
V OBLASTI PACHOVÉHO INŽINIERSTVA SÚ:

Spoločnosť ČOVSPOL, a. s. pôsobí na vodohospodárskom trhu 
od roku 1990. Historickou činnosťou spoločnosti je dodávka a 
montáž strojno- a elektro-technologických častí čistiarní od- 
padových vôd a čerpacích staníc pre obce, mestá a priemysel. 
Aktivity spoločnosti sa časom rozrástli aj o úpravu procesných 
vôd a riešenia na elimináciu pachových látok.



Neutralizačné  
látky
Firma Čovspol ponúka širokú škálu látok neutralizujúcich celé spektrum 
pachových zlúčenín podľa špecifických potrieb zákazníka. Neutralizačné 
látky sú v prevažnej miere zložené z prírodných a syntetických esenciálnych 
olejov obsahujúcich aldehydy a ketóny. Tieto zmesné špeciality pachové látky 
nemaskujú, ale  chemickými reakciami neutralizujú na pachovo neutrálne a 
zdravotne nezávadné zlúčeniny.

Používané aktívne látky sú chránené nasledovnými patentami:

•  Francúzky patent č. 2 599 257 z dňa 29/05/1986
•  Certifikát č. 2 623 717 z dňa 1/12/1987
•  Európsky patent č. 0401140 z dňa 28/05/1990
•  Patent č. 06/03903 z 2.5.2006
•  Patent č. WO 2010 / 146258 A2 z 23.12.2010

Účinnosť neutralizačných látok je potvrdená testami účinnosti,  
posudkami a stanoviskami zhotovenými externými nezávislými  
laboratóriami a univerzitami:

• Štúdia CIRCEE 2008, SUEZ Group
•  Štúdia ADEME, Universita Rennes, 2007
•  Štúdia Veolia, 2002
•  EOG štúdia
•  Posudok STU, FCHPT Bratislava, 2018
•  Stanovisko STU, FCHPT Bratislava, 2019

Všetky testy sú v súlade s REACH reguláciami a s európskou  
a Kanadskou legislatívou. Látky sú registrované na IFRA zozname  
(International Fragrance Association).
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Všetky používané produkty sú netoxické a zo zdravotného  
a environmentálneho hľadiska nepredstavujú riziká.  
Boli vypracované testy, ktoré sú pravidelne obnovované:

|    Biodegradabilita   |    Netoxicita pre oči   |    Netoxicita pre kožu
|    Bezpečnosť zamestnancov v uzatvorených halách   |    Fytotoxicita
|    Ekotoxicita   |    Inhalačné testy

Naše neutralizačné látky sú používané vo vyspelých európskych krajinách,  
napríklad Francúzko, Švajčiarsko a Fínsko.

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce pachové látky patria:

|   Amoniak   |    Amíny   |    Sírovodík   |   Oxid siričitý   |    Merkaptány   
|   Prchavé organické zlúčeniny   |    Ďalšie páchnuce plyny uvoľňujúce sa  
    z odpadov, odpadových vôd a pri priemyselnej výrobe



Dizajn  
a inžiniering

Vzhľadom na takýto široký záber 
výrobných aj nevýrobných odvetví 
produkujúcich pachové látky,  zau-
jala spoločnosť Čovspol pri návrhu 
riešení komplexný a dôsledný prí-
stup. Každej inštalácii neutralizač-
nej technológie predchádza dôsled-
ná analýza zdroja pachových látok 
a posúdenie všetkých vplyvov, ktoré 
môžu ovplyvňovať šírenie pacho-
vých látok a tým vplývať na neutra-
lizáciu pachu navrhovanou techno-
lógiou. Takýto prístup si vyžaduje 
dôkladnú analýzu, dlhoročné skú-
senosti a širokú paletu ponúkaných 
riešení.  

Samotnej inštalácii technológie pred-
chádza expertíza, odber vzoriek pa-
chových látok, rozptylová štúdia a si-
mulácia správania sa pachových látok 
v ovzduší pri rôznych meteorologic-
kých podmienkach - smere a rýchlostí 
vetra, inverziách, búrkovej činnosti a 
sezónnych zmenách počasia.
Na základe analýzy odobraných vzo-
riek pachového materiálu sa určí op-
timálna neutralizačná látka zaruču-
júca maximálny neutralizačný efekt. 
Po zohľadnení všetkých vplyvov oko-
lia, miestnych podmienok a zdroja 
pachových látok určí procesný inžinier 
vhodný typ technologicého riešenia. 

Neutralizačné systémy sú vo väčšine prípadov riadené meteorologickými  
stanicami, ktoré upravujú chod a výkon neutralizačných zariadení podľa  
meteorologických podmienok a optimalizujú tak chod neutralizačnej techno-
lógie a prevádzkové náklady.

PONÚKANÉ TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA SPOLOČNOSTI 
ČOVSPOL MOŽNO ROZDELIŤ NASLEDOVNE:

A.	 NEUTRALIZÁCIA	PACHOVÝCH	LÁTOK	V	OVZDUŠÍ
 1. Rozprašovanie neutralizačnej látky v aerosólovej forme
 2. Technológie suchého odparovania neutralizačnej látky
 3. Prchavé neutralizačné gély

B.	 NEUTRALIZÁCIA	PACHOV	TEKUTÍN	A	KALOV

C.	 NEUTRALIZÁCIA	PEVNÝCH	LÁTOK	POSTREKOVANÍM

Problematika úniku pachových látok do okolitého prostredia sa 
stáva z roka na rok diskutovanejšou témou a týka sa komunál-
nej sféry, priemyselnej výroby ako aj poľnohospodárstva.

|  Pachové inžinierstvo



Príklad inštalovanej technológie

Odber vzoriek páchnucich plynov

Príklad počítačovej simulácie rozptylu pachových látok v ovzduší v okolí ČOV
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Komplexné  
technologické riešenia

Neutralizácia pachových látok v okolí 
ich zdroja predstavuje najpoužíva-
nejšu skupinu technologických rieše-
ní. Tieto riešenia spočívajú v rozptyľo-
vaní neutralizačnej látky do blízkeho 
okolia čo má za následok zmiešanie 
neutralizačnej zmesi a páchnucich 
zlúčenín a ich následnú pachovú 
neutralizáciu.
Na rozptyl neutralizačnej látky možno 
použiť rôzne typy technológií. Kon-
krétne technologické riešenie je vždy 
ušité priamo na mieru zákazníka. 

Technológie neutralizácie pachových 
látok môžu byť riadené meteoro-
logickou stanicou, monitorujúcou 
teplotu okolia, smer a rýchlosť vetra. 
Systém tak môže vyť automaticky 
zapínaný a vypínaný v závislosti od 
meteorologických podmienok – na-
príklad v prípade, ak vietor a teda 
pachové látky smerujú k priľahlím 
obciam. Týmto spôsobom sa docieli 
efektívne využitie neutralizačnej lát-
ky a teda optimalizácia prevádzko-
vých nákladov.

Neutralizácia	pachových		
látok	v	ovzduší

Špecifická neutralizačná látka je roz-
prašovaná jemnými tryskami alebo 
rozprašovacími hlavicami do formy 
jemnej aerosólovej zmesi o veľko-
sti častíc 10 - 15 µm. Tieto funkčné 
technologické jednotky sú dodávané 
o rôznych výkonoch a sú umiestnené 
na vysokotlakovej nerezovej rampe 
upevnenej na stĺpoch. Takáto inšta-
lácia vytvára protizápachovú stenu 
medzi zdrojom zápachu a okolitým 
prostredím.
Ďalšou možnosťou je umiestnenie 
rampy s tryskami, resp rozprašova-
cími hlavicami na zábradlia, resp. 
koruny nádrží predmetných ošetro-
vaných stavebno - technologických 

objektov a tým vytvárať neutralizač-
ný aerosólový oblak neutralizujúci 
zápach priamo pri zdroji.
Mobilným riešením neutralizácie 
páchnucich materiálov priamo pri 
zdroji je použitie vysokotlakového 
rozprašovacieho dela. Toto výkon-
né zariadenie má dosah až 150 m a 
dokáže tak neutralizovať pachy napr. 
z kalových polí a skládok odpadu. 
Použitie tejto technológie neobme-
dzuje prístup k neutralizovaným plo-
chám a navyše, toto mobilné neutra-
lizačné zariadenie je dodávané na 
auto prívese a preto je možné ho 
v prípade potreby ľahko presúvať.

A

VO VŠEOBECNOSTI MOŽNO TECHNOLÓGIE NEUTRALIZÁCIE 
PACHOVÝCH LÁTOK V OVZDUŠÍ ROZDELIŤ NASLEDOVNE:
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1.	Rozprašovanie	neutralizačnej	látky	v	aerosólovej	forme	



Vysokotlaková nerezová rampa s tryskami vytvárajúca protizápachovú stenu

Vysokotlaková nerezová rampa neutralizijúca zápach priamo pri zdroji
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Mobilné neutralizačné zariadenie



Suché odparovanie je proces, pri kto-
rom sa za pomoci tlakového vzdu-
chu odparuje neutralizačná látka 
v jej koncentrovanej, plynnej forme. 
Funkčná jednotka technológie su-
chého odparovania pozostáva z od-
parovacej trysky, do ktorej sú privá-
dzané dve médiá- tlakový vzduch a 
kvapalná neutralizačná látka. Kva-
palná, bezvodá neutralizačná látka 
sa prúdom tlakového vzduchu od-
paruje a plyny neutralizačnej látky 

sa následne zmiešavajú s pachový-
mi látkami v ovzdší, pričom prebieha 
ich neutralizácia.
Vysoký špecifický povrch plynu 
neutralizačnej látky zaručuje maxi-
málnu efektívnosť neutralizačnej re-
akcie a efektívnu premenu pachových 
zlúčenín na pachovo neutrálne látky. 
Výhodami technológie suchého od-
parovania je nulová spotreba techno-
logickej vody a možnosť jej použitia 
pri 100% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Odparovacia tryska na prírube (inštalácia do komína) a technolog. zariadenie s meteostanicou

Odparovacia tryska inštalovaná v čerpacej stanici

2.	Technológie	suchého	odparovania	neutralizačnej	látky

VYUŽITIE:
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• Okolie stavebných otvorov
• Sušiarne kalov, skleníky
• Čerpacie stanice

• Komíny
• Vzduchové prúdy, odvod  
 vzduchu z budov



Neutralizácia látok formou prcha-
vých gélov je elegantným riešením 
pre miesta, kde nie je prístup k vode 
a elektrickej energi. Gélové polyu-
retánové platne a gélové biologicky 

rozložiteľné nádoby sa dajú rýchlo 
rozmiestniť či už na podporné kon-
štrukcie alebo priamo po obvode ob-
jektov emitujúcich pachové látky. 

3.	Prchavé	neutralizačné	gély

APLIKÁCIE: 

• Gravitačné stokové siete
• Čerpacie stanice
• Neutralizácia pachu odplynenia skládok komunálnych odpadov
• Núdzové alebo dočasné riešenie
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Nádoby s gélom a inštalované gélové platne

Inštalácia neutralizačného komína s gélovou 
náplňou na odvetrávacom bode skládky 
komunálneho odpadu



• Čistenie odpadových vôd - neutralizácia silne páchnucich koncentrovaných 
kvapalín, priemyselného, alebo komunálneho pôvodu

• Odvodňovanie kalov- možnosť použitia dávkovaním neutralizačnej látky 
do nádrže flokulantu. Odvodňovaný kal je pachovo stabilizovaný po dobu  
7 až 10 dní, čo postačuje na jeho manipuláciu a odvoz

• Havarijné stavy a úniky páchnucich látok 

• Výtoky z potravinárskeho priemyslu

• Tekutý kal

Dávkovanie neutralizačnej látky do páchnuceho kvapalného prúdu

Priama neutralizácia pachu tekutín 
a kalov je realizovaná primiešavaním 
kvapalnej neutralizačnej látky do 
páchnucich roztokov. Táto metóda je 
technologicky jednoduchá a zväčša 
vyžaduje len inštaláciu dávkovacieho 
systému neutralizačnej látky. 

Metóda priameho dávkovania neu- 
tralizačného roztoku možňuje od-
stránenie pachu kvapalín a kalov na 
dobu niekoľkých dní. 

Neutralizácia	pachov		
tekutín	a	kalov

VYUŽITIE:
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APLIKÁCIE: 

• Medziskládky a skládky odpadov pri navážaní
• Domový odpad na dočasných úložiskách počas nocí a víkendov
• Prevoz páchnucich materiálov

Poprašovacie delo a mobilné poprašovacie zariadenie

Poprašovacia rampa

V mnohých prípadoch je praktickým 
riešením eliminácie pachov postre-
kovanie páchnucich materiálov. Po-
strek neutralizačnou zmesou zabráni 
šíreniu pachu z materiálu po dobu 
7 až 10 dní. Táto metóda je obzvlášť 
výhodná pri krátkodobom skladovaní 
odpadov a prevoze páchnucích ma-
teriálov

Na postrek zapáchajúcich materiálov 
je v ponuke viacero technológií pri-
spôsobených potrebám zákazníka: 
poprašovacie rampy, vysokovýkonné 
poprašovacie delá a mobilné popra-
šovacie technológie na traktore.

Neutralizácia	pevných	látok		
postrekovaním

Pachové inžinierstvo  |
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PRÍLOHA - chemické reakcie 

Naše neutralizačné produkty reagujú s dusíkom a sírou v amínoch a merkaptánoch 
na δ+ uhlíku C=O skupiny aldehydov a ketónov.  

Chemické reakcie 

Reakcia aldehydov s amoniakom:
NH

R R
- 3 H2O

3 (R - CHO) + 3 NH3 3 (R - CH - NH2)
HN NH

OH
 R

Reakcia aldehydov s :

a) primárnymi amínmi

R - CHO + R' - NH2 R - CH = N - R'      +  H2O 

b) sekundárnymi amínmi

R - CHO + 2 ( R' - NH - R" )  R' R" - N - CH - N - R' R"   +  H2O 

R 

Reakcia aldehydov s merkaptánmi :
S - R'

R - CHO + 2 R' - SH R - CH  (Thio - acetál)  + H2O 

S - R'

Používané neutralizačné produkty reagujú s dusíkom a sírou v amínoch 
a merkaptánoch na δ+ uhlíku C=O skupiny aldehydov a ketónov.

|  Pachové inžinierstvo

Príloha
chemické reakcie
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Reakcia aldehydov so sírovodíkom:

Reakcia ketónu s : 

a) primárnymi amínmi

R'
R-CO-R' + R”-NH2 → R-C-NHR” → H2O + R-C = N-R”

OH  R’

b) sekundárnymi amínmi

R'''    R'    R'''
R-CO-R' +    NH → R-C-N

R'' OH  R''

Reakcia ketónov s merkaptámni : 

R' R
R-CO-R' + 2 R''-SH → R-C-S-R'' +R''-SH→ R-C-SR'' + - S-R'→ H2O + R''-S-C-S-R''

OH  R'         R'  

Reakcia ketónov so sírovodíkom :

Pachové inžinierstvo  |



Referenčné  
listy
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Bioplynová stanica 
Detva
Klient:  CMC, spol.s r.o.
Predmet podnikania:  Energetický sektor, produkcia eko-palív, výroba  
 drevných peliet a štiepky, prevádzka BPS
Potreby zákazníka:  Neutralizácia pachových látok silážnej jamy pri BPS
Dátum realizácie:   november 2019
Použitá technológia:  Vysokotlaková rozprašovacia rampa

Hlavnými zložkami spôsobujúcimi 
zápach vznikajúci pri uskladňovaní 
kukuričnej siláže a trávnej senáže sú 
sírovodík, nižšie mastné kyseliny a 
ich deriváty, amoniak a merkaptány. 
Na neutralizáciu páchnucich plynov 
uvoľňujúcich sa zo silážnej jamy na-
vrhla firma Čovspol osvedčený tech-
nologický systém vysokotlakovej 
rozprašovacej rampy.
Funkčnou časťou rozprašovacie-
ho systému sú trysky umiestnené 
na nerezovom potrubí v rozostupe 
1,5 m. Vznikajúci jemný aerosól vy-
tvára oblak zložený z aktívnej zložky, 
vody a vzduchu. Aerosólový oblak je 
unášaný spolu s pachovými látkami 
uvoľňujúcimi sa z odpadovej vody a 
chemickou reakciou  ich neutralizuje.

Použitá neutralizačná látka AIRHI-
TONE AP5 NV P je patentovanou 
zmesou prírodných a syntetických 
esenciálnych olejov, ktorá vznikajúci 
zápach nemaskuje, ale chemickou 
reakciou neutralizuje na pachovo a 
zdravotne nezávadné zlúčeniny. Táto 
látka reaguje s pachovými zlúčeni-
nami obsahujúcimi síru a dusík na 
δ+ uhlíku C=O skupiny aldehydov a 
ketónov obsiahnutých v neutralizač-
nej zmesi.

Systém je ovládaný meteorologic-
kou stanicou a v automatickom reži-
me je spúšťaný do prevádzky v závis-
losti od rýchlosti a smeru vetra ako 
aj na základe nastavených časových 
intervalov.
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Skládka odpadu  
Senec
Klient:  AVE SK
Potreby zákazníka:  Neutralizácia pachových látok skládkových plynov
Dátum realizácie:   február 2019
Použitá technológia:  Prchavý neutralizačný gél v odvetracom komíne 

Na skládkach tuhého komunálne-
ho odpadu dochádza k biologické-
mu rozkladu organických zložiek 
odpadu. Pri tomto procese vzniká 
tzv. skládkový plyn zložený z oxidu 
uhličitého, metánu, oxidov dusíka, 
oxidu siričitého a halogénovaných 
uhľovodíkov. Tieto plyny sú na sklád-
ke Senec odvetrávané vertikálnymi 
záchytnými vežami. Záchytné veže 
sú rovnomerne inštalované po ce-
lom telese skládky a sú tvorené per-
forovanými PVC rúrami uloženými 
v štrkovom lôžku.

Skládkový plyn je zo záchytných veží 
voľne vypúšťaný do atmosféry a 
spôsobuje zápach v okolí skládky. 
Spoločnosť ČOVSPOL naprojektovala 
a inštalovala neutralizačné zariade-
nie- odvetrací komín so špeciálnou 
náplňou- prchavým gélom, ktorý 
efektívne neutralizuje pachové lát-
ky obsiahnuté v skládkovom plyne. 
Táto jednoduchá a ekonomicky ne-
náročná inštalácia napomohla zvý-
šiť komfort obyvateľov bývajúcich 
v okolitej výstavbe ako aj pracovní-
kov na skládke.
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Komín lisovne a 
komín extrakcie 
repkového semena
Klient:  Poľnoservis a.s., Leopoldov
Potreby zákazníka:  Zníženie koncentrácie pachových látok
Dátum realizácie:   september 2018, júl 2020
Použitá technológia:  Suché odparovanie, zariadenie VS 200P  
 riadené meteorologickou stanicou 

Repkové semená sa v lisovni ohrieva-
jú na teplotu 100 °C. Počas ohrevu sa 
zo semien uvoľňuje vlhkosť a preto 
sa do kondicionéra privádza vonkaj-
ší ohriaty vzduch. Ohriaty vzduch je 
spolu s vlhkosťou odťahovaný do at-
mosféry odlučovačom. Odťahované 
plyny páchnu a zápach znižuje kom-
fort obyvateľstva v priľahlej obci. 
Na výduch odlučovača komína bola 
v roku 2018 inštalovaná funkčná jed-
notka technologického zariadenia 
suchého odparovania VS200P. O dva 
roky neskôr bolo použitie neutrali-
začnej technológie rozšírené aj na 
komín extrakcie. Po neutralizácii 
oboch komínov sa docielila minima-
lizácia kontaminácie okolia pachový-
mi látkami zo spracovania repkového 
semena. Technológia suchého odpa-

rovania spočíva v odparovaní bezvo-
dej neutralizačnej látky, ktorá reaguje 
s pachovými látkami. Funkčná jed-
notka pozostáva z trysky upevnenej 
na prírube DN80. K tryske sú z tech-
nologického zariadenia VS200P pri-
vedené médiá- stlačený vzduch a 
tekutá neutralizačná látka v bezvodej 
forme. Prúdom stlačeného vzduchu 
je neutralizačná látka odparovaná, 
čím sa zabezpečuje jej vysoký účinný 
povrch a schopnosť absorbcie a pre-
meny pachových látok na zdravotne 
a pachovo neutrálne zlúčeniny.
Systém je riadený meteorologickou 
stanicou a je spúšťaný do prevádzky 
na základe smeru vetra, čím je  opti-
malizovaná spotreba neutralizačnej 
látky a prevádzkové náklady.



Lagúny Ostramo
Klient:  AVE CZ
Potreby zákazníka:  Zníženie koncentrácie pachových látok a SO2

Dátum realizácie:   apríl 2018
Použitá technológia:  Mobilné zariadenie Ideal Supra Envr na traktore

Likvidácia toxických ropných kalov na 
lagúne R3 Ostramo začala v novem-
bri 2017. Proces vápnenia kyslých 
kalov vyvoláva búrlivú exotermic-
kú reakciu, pri ktorej sa do ovzdušia 
uvoľňuje silný zápach a toxický oxid 
siričitý. Páchnuce plyny obťažovali 
obyvateľov v širokom okolí. 
Akútny problém znečisťovania oko-
litého prostredia zápachom a SO2 sa 
podarilo znížiť až v apríli 2018, kedy 
bola na skúšobnú prevádzku nasa-
dená mobilná technológia firmy 
ČOVSPOL a. s. Počas skúšobnej pre-
vádzky sa potvrdilo odbúravanie pa-
chových látok a navyše aj znižovanie 
koncentrácie SO2 v ovzduší. Merania 
preukázali zníženie koncentrácie SO2 
až na tretinové hodnoty.
Nasadená technológia IDEAL SUPRA 
ENVR pozostáva z rozprašovacie-
ho zariadenia vytvárajúceho jem-
ný aerosól špeciálnej patentovanej 

neutralizačnej zmesi. Zariadenie je 
spolu so zásobnou nádržou inštalo-
vané na traktore, ktorý zabezpečuje 
jeho plnú mobilitu. 
Technológia sa osvedčila pre neutra-
lizáciu pachových látok pri nakladaní 
s odpadmi a kalmi, sanáciii lagún a 
pri čistení odpadových vôd. Zariade-
nie má využitie v trvalej prevádzke, 
ako aj núdzové a dočasné riešenie 
havarijných stavov obťažujúcich 
okolie nadmerným zápachom.
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Kalová koncovka
ČOV Banská Bystrica
Klient:  ECOSTART a. s.
Predmet podnikania: Spracovanie odvodnených stalibizovaných kalov 
 ČOV do paliva na energetické účely
Potreby zákazníka:  Neutralizácia pachových látok z odvodneného kalu 
 a zhrabkov  ČOV
Dátum realizácie:   november 2019
Použitá technológia:  Vysokotlaková rozprašovacia rampa 



Hlavnými pachotvornými zložkami, 
ktoré vznikajú pri manipulácii, spra-
covaní a uskladnení kalov a zhrabkov 
z ČOV sú sírovodík, amoniak a mer-
kaptány. Na neutralizáciu páchnu-
cich plynov uvoľňujúcich sa z plochy 
uskladnenia zhrabkov z mechanic-
kého predčistenia a odvodneného 
anaeróbne stabilizovaného kalu na-
vrhla firma Čovspol osvedčený tech-
nologický systém vysokotlakovej 
rozprašovacej rampy.

Funkčnou časťou rozprašovacie-
ho systému sú trysky umiestnené 
na nerezovom potrubí v rozostupe 
1,5 m. Vznikajúci jemný aerosól vy-
tvára oblak zložený z aktívnej zložky, 
vody a vzduchu. Aerosólový oblak je 
unášaný spolu s pachovými látkami 

uvoľňujúcimi sa z kalov a chemickou 
reakciou ich neutralizuje.
Použitá neutralizačná látka AIRHI-
TONE je patentovanou zmesou prí-
rodných a syntetických esenciálnych 
olejov, ktorá vznikajúci zápach ne-
maskuje, ale chemickou reakciou 
neutralizuje na pachovo a zdravotne 
nezávadné zlúčeniny. Táto látka re-
aguje s pachovými zlúčeninami ob-
sahujúcimi síru a dusík na δ+ uhlíku 
C=O skupiny aldehydov a ketónov 
obsiahnutých v neutralizačnej zmesi.

Systém je ovládaný meteorologic-
kou stanicou a v automatickom reži-
me je spúšťaný do prevádzky v závis-
losti od rýchlosti a smeru vetra ako 
aj na základe nastavených časových 
intervalov.



Kalová koncovka
ČOV Praha
Klient:   Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Potreby zákazníka:  1. Neutralizácia pachových látok stojiska  
  kontajnerov odvodneného kalu
 2. Posilnenie účinnosti biofiltra
Dátum realizácie:    december 2021
Použitá technológia:  1.  Vzduchové delo PR XL s technológiou  
  suchého odparovania VS 200P
 2.  Odparovacie zariadenie VS 10
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Najväčšia ČOV v bývalom Českoslo-
vensku, postavená na Cisařském 
ostrově, neďaleko centra Prahy 
celé roky bojovala s výzvou na ob-
medzenie vznikajúceho zápachu. 
Prevádzkovateľ v minulých rokoch 
zrealizoval rad opatrení na zníženie 
imisií zápachu za nemalé investičné 
a prevádzkové náklady. Problémom 

však ostávalo zamedzenie zápachu 
z otvoreného priestranstva ČOV, naj-
mä z kalovej koncovky, nakoľko bež-
né technológie odstraňujúce zápach 
sú určené do hál a prestrešených 
technologických objektov s odsáva-
ním a následným spracovaním pách-
nuceho vzduchu.



Spoločnosť Čovspol dala definitívnu 
bodku za nepríjemným zápachom 
práve z vonkajších plôch kalovej 
koncovky inštaláciou inovatívnej 
technológie vysokovýkonného roz-
ptyľovacieho dela PX XL v kombinácii 
s technológiou suchého odparova-
nia neutralizačnej látky. 

Efektivita inštalovanej technológie je 
maximalizovaná automatizovaným 
riadením pomocou modernej meteo 
stanice na základe poveternostných 
podmienok, najmä rýchlosti a smeru 
vetra. 

Nespornou výhodou celej technoló-
gie je jej plná mobilita a rýchla inšta-
lácia. V prípade havárie alebo iných 
neočakávaných situácií je technoló-
giu možné rýchlo nasadiť.
Existujúci biofilter čistiaci odsáva-
ný vzduch z manipulačných nádrží 
vyhnitého kalu zápach čiastočne 
zmierňoval, nie však v dostatočnej 
miere. Do úvahy pripadala jeho ná-
kladná výmena za biofilter s väčšou 
kapacitou. Firma Čovspol však prišla 
s riešením za zlomok investičných 
nákladov - inštalovať neutralizačnú 
technológiu VS10 na zníženie pa-
chového zaťaženia biofiltra.
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Odparovacie zariadenie VS 10 od-
paruje bezvodú neutralizačnú látku 
prúdom stlačeného vzduchu. Plyny 
neutralizačnej zmesi sú privádzané 
pred biofilter a aktívne tak znižujú 
jeho pachové zaťaženie. 

Inštalácia zariadenia zvýšila účin-
nosť biofiltra a ušetrila vysoké nákla-
dy na jeho výmenu.
 
Technológie neutralizácie pachových 
látok firmy Čovspol sú efektívne, pre-
tože pracujú na jednoduchom fyzi-
kálno-chemickom princípe: Pachové 
látky sú prchavé zlúčeniny, ktorých 

chemická štruktúra je známa. Preto 
stačilo vyvinúť látku, ktorá by bola 
svojou povahou neškodná a dobre 
reagovala práve s pachovými látka-
mi na molekulárnej úrovni. Na zák-
lade tohto elementárneho princípu 
sa podarilo vyvinúť a patentovať 
neutralizačné látky, ktoré svojou po-
vahou a chemizmom účinne rozkla-
dajú páchnuce zlúčeniny na zdra-
votne a senzoricky nezávadné látky. 
Spolu s aplikačnými technológiami 
týchto neutralizačných špecialít do-
dáva firma ČOVSPOL unikátne kom-
plexné riešenia pre nakladanie s pa-
chovými látkami.



Prípadové  
štúdie





StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

ČOV Banská Bystrica je projektovaná na ka-
pacitu 190 000 EO a vyčistí priemerne až 
35 250 m3 odpadovej vody denne. Produkcia 
odvodneného kalu je 8 934 t/rok

Klient

Eliminácia zápachu 
z ČOV Banská Bystrica
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Hlavným zdrojom pachových látok 
na ČOV BB je surová odpadová voda 
od vstupu do areálu ČOV až po od-
tok z usadzovacej nádrže. Odpadová 
voda obsahuje páchnuce zlúčeniny 

ako sú zlúčeniny síry (najmä sírovo-
dík, merkaptány) a zlúčeniny dusíka 
(amoniak). Pachové látky obťažujú 
obyvateľov susednej obce.

Spoločnosť Čovspol a.s., dodala efek-
tívne riešenie eliminácie šíriacich sa 
pachových látok. V januári 2019 bola 
inštalovaná   technológia vysokotla-
kového rozprašovacieho systému, 
ktorý rozprašuje neutralizačnú zmes 
reagujúcu s pachovými látkami. 
Rozprašovaná aerosolová zmes je 
aplikovaná priamo na miesto zdroja 
zápachu a jej dávkovanie je riadené 
meteorologickou stanicou. Ide o veľ-

mi efektívne riešenie neutralizácie 
zápachu na pachovo a zdravotne 
nezávadné zlúčeniny. 
V prípade smeru prúdenia vetra 
k obci je systém automaticky spúš-
ťaný do chodu. Riadenie systému na 
základe sekvenčného režimu a me-
teorologických podmienok výraz-
ným spôsobom znižuje prevádzkové 
náklady.

Potreby	zákazníka

Riešenie

Funkčnou časťou rozprašovacieho 
systému sú nerezové trysky umiest-
nené na nerezovom potrubí. Vzdia-
lenosť medzi jednotlivými tryskami 
je 1,5metra a dĺžka celého systému 
550 metrov.
Rozprašovací systém je inštalovaný 
po obvodoch objektov prítokového 
žľabu, lapača štrkov, závitovkovej ČS, 
žľabu pred lapačom piesku, prevádz-
kovaného lapača piesku, pieskovej 
jímky a prevádzkovanej usadzovacej 
nádrže. Výkon jednotlivých trysiek je 
5 a 9 l/h.
Celý systém je zateplený a je počas 
zimného obdobia elektricky vyhrie-
vaný. Systém je ovládaný z technic-
kej miestnosti, kde je inštalovaná 

technológia a zásobná nádrž paten-
tovanej neutralizačnej látky AIRHI-
TONE A4S2 P. 
Technológia je napojená na zdroj 
pitnej vody. Na ochranu trysiek roz-
prašovacej rampy sú inštalované 
dva mechanické filtre s jemnosťou 
100 a 25 mikrometrov.
Roztok dávkovanej neutralizačnej 
látky je pripravovaný pomocou dáv-
kovacieho čerpadla spriahnutého 
s impulzným vodomerom. 

Efektivitu technologického riešenia 
zvyšuje inštalácia meteorologickej 
stanice, ktorá na základe smeru vet-
ra riadi množstvo aerosólu, potreb-
ného na neutralizáciu zápachu.

Opis	technológie

Eliminácia zápachu 
z ČOV Banská Bystrica
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Dĺžka rozprašovacej rampy:  ......................................550	m
Počet rozprašovacích trysiek:  ...................................293	ks
Prevádzkový tlak:  ...........................................................80	bar
Spotreba vody:  ................................................................1	900	l/hod
Koncentrácia roztoku antiodorizačnej látky:  .....1	liter/	m3

Mechanizmus odstraňovania zápa-
chu spočíva v neutralizácii pacho-
vých látok, nie v ich maskovaní. Na 
neutralizáciu pachových zlúčenín 
sa využívajú zdravotne a hygienicky 
nezávadné patentované zmesi prí-
rodných a syntetických esenciálnych 
olejov, ktoré  obsahujú aldehydycké 
skupiny reagujúce s vodíkom v síro-

vodíku, merkaptánmi a dusíkatými 
zlúčeninami. Týmto mechanizmom 
sú pachové látky neutralizované 
na odoricky a zdravotne nezávad-
né zlúčeniny. Neutralizačná látka je 
rozstrekovaná pomocou špeciálnych 
trysiek do jemnej aerosólovej hmlo-
viny tvorenej kvapôčkami rádovo 
o veľkosti mikrónov.

Počas prvých mesiacov prevádzky sa 
jednoznačne preukázal účinok od-
straňovania zápachu.

Základné	technické	parametre

Opis	procesu

Skúsenosti	z	prevádzky

Dátum realizácie:  január 2019
Doba realizácie: 7 dní
Investičné náklady technologickej časti: 94 700 €

Prevádzkové náklady predstavujú náklady na spotrebu vody,  
elektrickej energie a neutralizačnej látky AIRHITONE A4S2 P
Spotreba vody: 5 600 m3/rok
Spotreba elektrickej energie: 27 000 kWh/rok
Spotreba neutralizačnej látky AIRHITONE A4S2 P : 5 600 kg/rok

Realizácia	diela	a	nákladovosť
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ECOSTART a.s.
ES Badín 666
976 32 Badín
Slovenská republika

Spoločnosť ECOSTART, a.s. spracúva odvodnené 
stabilizované kaly z komunálnych čistiarní od-
padových vôd spolu s biologicky rozložiteľným 
odpadom a biomasou za účelom ďalšieho ener-
getického zhodnotenia. Elektráreň vyrobí ročne 
približne 53 000 MWh elektrickej energie. 
Elektráreň je situovaná hneď vedľa komunálnej 
ČOV a spolu s ňou je zdrojom pachových látok, 
ktorý je pre dané priemyselné odvetvia prirodze-
ný a bežnými technológiami ťažko odstrániteľný.

Eliminácia zápachu 
zo skladovania 
biopaliva
Klient
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Pri manipulácii so surovinami alebo 
palivom na otvorenom priestran-
stve v areáli elektrárne môže vzni-
kať prirodzený zápach. Hlavným 
zdrojom prípadných pachových lá-
tok je odvodnený kal po anaeróbnej 
stabilizácii a čiastočne aj samotné 

vyrobené palivo. Tieto materiály 
môžu obsahovať páchnuce zlúčeni-
ny, najmä sírovodík, merkaptány a 
amoniak.
Pachové látky môžu pri istých kli-
matických podmienkach obťažovať  
obyvateľov susednej obce.

V roku 2014 navrhla spoločnosť 
Čovspol a. s., elegantné a účinné 
riešenie eliminácie šíriacich sa pa-
chových látok z uskladňovaného 
paliva inštaláciou vysokotlakového 
neutralizačného systému rozprašu-
júceho aktívnu, zdravotne nezávad-
nú látku reagujúcu s pachovými zlú-
čeninami. Rozprašovaná aerosolová 
zmes vytvára bariéru medzi dotknu-
tou obcou a zdrojom pachových lá-
tok, ktoré neutralizuje na odoricky a 
zdravotne nezávadné zlúčeniny.
V roku 2016 zákazník vybudoval nad 
plochou uskladňovaného paliva halu, 
ktorá bola následne ošetrená inštalá-

ciou neutralizačného systému pod 
strechu oboch otvorených strán haly.

V prípade smeru prúdenia vetra 
k obci je komplexný neutralizačný 
systém automaticky spúšťaný do 
chodu meteorologickou stanicou. 
Riadenie systému na základe sek-
venčného režimu a meteorologic-
kých podmienok výrazným spôso-
bom znižuje prevádzkové náklady.
Inštalovanú technológiu je možné 
prevádzkovať počas celého roku. 
Rozprašovacia rampa je zateplená 
a počas zimného obdobia elektricky 
vyhrievaná.

Riešenie

Potreby	zákazníka
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Technológiu neutralizačného systému možno rozčleniť na dva celky: 
1. technológiu ovládania a dávkovania,
2. vysokotlakovú rozprašovaciu rampu

Celý technologický systém je napájaný procesnou vodou, ktorej kvalitatívne 
parametre postačujú úrovni mäkkej pitnej vody. Roztok dávkovanej neutra-
lizačnej látky je pripravovaný pomocou dávkovacieho čerpadla spriahnuté-
ho s impulzným vodomerom. Na čerpanie roztoku neutralizačnej látky do 
samotnej rozprašovacej rampy slúži inštalované vysokotlakové čerpadlo. 
Na ochranu trysiek neutralizačného systému  sú inštalované mechanické fil-
tre s jemnosťou 100,  25 a 5 µm. 

Systém je ovládaný z technickej miestnosti, kde je inštalovaná technológia 
riadenia, monitorovania a dávkovania  vysokotlakového neutralizačného sys-
tému ako aj zásobné nádrže patentovaných neutralizačných látok AIRHITONE.

Opis	technológie

1. Technológia ovládania a dávkovania

Efektivitu technologického riešenia zvyšuje inštalácia meteorologickej stani-
ce, ktorá na základe teploty ovzdušia, intenzity a smeru vetra riadi množstvo 
aerosólu potrebného na neutralizáciu pachových látok v ovzduší.
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Dĺžka funkčnej časti rampy s tryskami je 350 m. Rozprašovací systém je 
inštalovaný na oceľových pilieroch vo výške cca 2,5 m pozdĺž skládky paliva 
tvoriac bariéru medzi skládkou a obcou. Pri rozšírení sa systém inštaloval 
na konštrukciu haly po vnútornom obvode strešnej konštrukcie po oboch 
stranách.

2. Vysokotlaková rozprašovacia rampa

Funkčnou časťou  celého neutralizačného systému sú nerezové trysky o výko-
ne 5 l/h umiestnené na nerezovom potrubí. Vzdialenosť medzi jednotlivými 
tryskami je v rozmedzí  1,5 – 2 m.
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Koncentrácia roztoku neutralizačnej látky  
AIRHITONE:  ......................................................................1	liter/	m3

Prevádzkový tlak:  ...........................................................80	bar

Dĺžka rozprašovacej rampy:  350 m

Počet rozprašovacích trysiek: 184 ks

Spotreba vody:  920 l/hod

Meteorologická stanica: áno

Výkon vysokotlakového čerpadla: 5,5 kW

Základné	technické	parametre



Mechanizmus odstraňovania zápa-
chu spočíva v neutralizácii pacho-
vých látok, nie v ich maskovaní. Na 
neutralizáciu pachových zlúčenín sa 
využívajú zdravotne a hygienicky ne-
závadné patentované zmesi obsahu-
júce aldehydycké a ketónické funkč-
né skupiny reagujúce s vodíkom 
v sírovodíku, merkaptánmi a dusí-
katými zlúčeninami. Týmto mecha-
nizmom sú pachové látky neutra-

lizované na pachovo a zdravotne 
nezávadné zlúčeniny. Neutralizačná 
látka je rozptylovaná pomocou špe-
ciálnych trysiek do jemnej hmloviny, 
tvorenej kvapôčkami rádovo o veľko-
sti mikrónov. Hmlovina je prostred-
níctvom vetra unášaná v smere toku 
pachových látok. Pri styku pachových 
zlúčenín s funkčnými skupinami 
neutralizačnej látky prebehnú pach 
neutralizačné reakcie. 

Príklady neutralizačných reakcií

• Reakcia aldehydov s amoniakom:

• Reakcia ketónov s merkaptánmi:

Opis	procesu

Prípadová štúdia  |  ČOVSPOL
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PRÍLOHA - chemické reakcie 

Naše neutralizačné produkty reagujú s dusíkom a sírou v amínoch a merkaptánoch 
na δ+ uhlíku C=O skupiny aldehydov a ketónov.  

Chemické reakcie 

Reakcia aldehydov s amoniakom:
NH

R R
- 3 H2O

3 (R - CHO) + 3 NH3 3 (R - CH - NH2)
HN NH

OH
 R

Reakcia aldehydov s :

a) primárnymi amínmi

R - CHO + R' - NH2 R - CH = N - R'      +  H2O 

b) sekundárnymi amínmi

R - CHO + 2 ( R' - NH - R" )  R' R" - N - CH - N - R' R"   +  H2O 

R 

Reakcia aldehydov s merkaptánmi :
S - R'

R - CHO + 2 R' - SH R - CH  (Thio - acetál)  + H2O 

S - R'

15 

Reakcia aldehydov so sírovodíkom:

Reakcia ketónu s : 

a) primárnymi amínmi

R'
R-CO-R' + R”-NH2 → R-C-NHR” → H2O + R-C = N-R”

OH  R’

b) sekundárnymi amínmi

R'''    R'    R'''
R-CO-R' +    NH → R-C-N

R'' OH  R''

Reakcia ketónov s merkaptámni : 

R' R
R-CO-R' + 2 R''-SH → R-C-S-R'' +R''-SH→ R-C-SR'' + - S-R'→ H2O + R''-S-C-S-R''

OH  R'         R'  

Reakcia ketónov so sírovodíkom :



    
Rok realizácie: 2014

Dĺžka realizačnej fázy: 5 dní

Investičné náklady technologickej časti: 56 850 €

Spotreba vody:  3 300 m3/rok
Spotreba elektrickej energie:  30 100 kWh/r
Spotreba neutralizačnej látky AIRHITONE:  3 300 kg/rok

Prevádzkové náklady predstavujú náklady na spotrebu vody,  
elektrickej energie a neutralizačnej látky AIRHITONE.
Ich vyčíslenie v € závisí od miestnych cien elektrickej energie a zdroja vody, 
meteorologických podmienok, najmä smeru vetra a nastavených intervalov 
chodu neutralizačného systému.

Realizácia	diela	a	nákladovosť
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Počas prevádzky sa jednoznačne preukázal účinok odstraňovania zápachu, 
čomu nasvedčuje významný pokles sťažností od obyvateľov susednej obce 
a komfort zamestnancov.  Koncentrácia aktívnej látky v rozprašovanom vod-
nom roztoku sa vďaka  jej výbornej účinnosti časom značne znížila oproti 
pôvodne navrhovanej hodnote, čím sa znížili aj očakávané prevádzkové ná-
klady. 

Systém je flexibilný a ľahko modifikovateľný. V prípade potreby zmeny trás vy-
sokotlakovej nerezovej rampy spôsobenými zmenami v dispozičnom umiest-
není zdroja pachových látok je modifikácia systému jednoduchá a rýchla

Skúsenosti	z	prevádzky

Prípadová štúdia  |  ČOVSPOL



ECOSTART a.s.
ES Badín 666
976 32 Badín
Slovenská republika

ČOV Banská Bystrica je projektovaná na ka-
pacitu 190 000 EO a  vyčistí priemerne až 
35 250 m3 odpadovej vody denne. Produkcia 
odvodneného kalu je 8 934 t/rok

Klient

Eliminácia zápachu 
z kalového poľa ČOV  
Banská Bystrica
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Významným zdrojom pachových lá-
tok na ČOV BB sa stalo zrekonštru-
ované kalové pole, ktoré bolo uve-
dené do prevádzky a júni 2019. Na 
kalovom poli sú uskladňované naj-
viac páchnuce materiály vznikajúce 
pri čistení odpadových vôd-  zhrabky 

z mechanického predčistenia ČOV, 
nevypratý štrk z lapača štrku a teku-
tý odpad z čistenia kanalizačnej sie-
te. Pachové látky obťažujú pracovní-
kov v okolí kalového poľa a šíria sa 
do blízkeho aj ďalekého okolia.

V júni 2019 spoločnosť Čovspol a.s. 
dodala a inštalovala technológiu 
suchého vyparovania s výkonným 
rozptyľovacím zariadením neutra-
lizačnej zmesi- vzduchovým delom 
PR02. Technológia suchého odparo-
vania zabezpečuje najvyššiu možnú 
účinnosť neutralizácie pachových 
látok. Spôsob odstraňovania zápa-

chu  spočíva v odparovaní bezvodej 
neutralizačnej látky, ktorá reaguje 
s pachovými látkami. V prípade sme-
ru prúdenia vetra k obci je systém 
spúšťaný do chodu. Riadenie systé-
mu na základe sekvenčného režimu 
a meteorologických podmienok   vý-
razným spôsobom znižuje prevádz-
kové náklady.

Potreby	zákazníka

Riešenie

Funkčnou časťou neutralizačného 
systému sú dve odparovacie trysky 
umiestnené v rozptyľovacom dele. 
K tryskám z technologického za-
riadenia VS 200P privedená dávko-
vacími čerpadlami tekutá bezvodá 
neutralizačná látka. Neutralizačná 
látka je odparovaná v  koncentrova-
nej forme čím sa zabezpečuje jej vy-
soký účinný povrch a schopnosť ab-
sorbcie a premeny pachových látok.
Systém je ovládaný priamo zo zaria-
denia VS 200P, v ktorom je uložená 
zásobná bandaska patentovanej 
neutralizačnej látky AIRHITONE 
A4S2 P VS. Prietok aktívnej látky je 
regulovateľný dávkovacím čerpad-
lom v závislosti od množstva a in-
tenzity pachu.

Opis	technológie
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Dátum realizácie:   Jún 2019
Typ zariadenia: Technológia suchého odparovania  
 VS 200 P
 Vzduchové delo PR02
Výška dela: 4m
Prietok vzduchu: 170 000 m3/h
Intenzita hluku: < 40dB
Koncentrácia účinnej látky: 100 %
Nastaviteľný prietok účinnej látky: 50-200 ml/hod

Súhrn	základných	informácií
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Koncentrovaná neutralizačná látka 
je prostredníctvom prúdu vzduchu 
odparovaná zariadením VS 200P a 
rozptyľovaná vzduchovým delom 
PR02. Neutralizačná látka v plynnom 
skupenstve zabezpečuje najväčší 
možný špecifický povrch reagentu a 
teda najúčinnejšiu reakciu preme-
ny páchnucich zlúčenín. Mechaniz-
mus odstraňovania zápachu spočíva 
v neutralizácii pachových látok, nie 
v ich maskovaní. Na neutralizáciu 

pachových zlúčenín sa využívajú 
zdravotne a hygienicky nezávadné 
patentované zmesi prírodných a syn-
tetických esenciálnych olejov, kto-
ré  obsahujú aldehyycké a ketónické 
funkčné skupiny reagujúce s vodí-
kom v sírovodíku, merkaptánmi a 
dusíkatými zlúčeninami. Týmto me-
chanizmom sú pachové látky neutra-
lizované na pachovo a zdravotne ne-
závadné zlúčeniny.

Príklad chemickej reakcie

• Reakcia aldehydov s amoniakom:

Patentované neutralizačné produkty reagujú so zlúčeninami obsahujúcimi 
síru a dusík na δ+ uhlíku C=O skupiny aldehydov a ketónov.

Opis	procesu
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PRÍLOHA - chemické reakcie 

Naše neutralizačné produkty reagujú s dusíkom a sírou v amínoch a merkaptánoch 
na δ+ uhlíku C=O skupiny aldehydov a ketónov.  

Chemické reakcie 

Reakcia aldehydov s amoniakom:
NH

R R
- 3 H2O

3 (R - CHO) + 3 NH3 3 (R - CH - NH2)
HN NH

OH
 R

Reakcia aldehydov s :

a) primárnymi amínmi

R - CHO + R' - NH2 R - CH = N - R'      +  H2O 

b) sekundárnymi amínmi

R - CHO + 2 ( R' - NH - R" )  R' R" - N - CH - N - R' R"   +  H2O 

R 

Reakcia aldehydov s merkaptánmi :
S - R'

R - CHO + 2 R' - SH R - CH  (Thio - acetál)  + H2O 

S - R'

Na kalové pole veľkosti 12 x 30 m sa mesačne privezie cca 20 t zhrabkov a 50 
ton nevypratého piesku z mechanického stupňa ČOV. Intenzívne páchnucim 
materiálom je aj odpad z čistenia kanalizačnej siete, vypúšťaný na kalové 
pole v nepravidelných intervaloch a množstvách. 
V prvých dňoch prevádzky zariadenia sa zápach v okolí kalového poľa podľa 
očakávaní výrazne znížil.
Výhodou zariadenia je navyše aj jeho mobilita- technológia je umiestnená 
na auto prívese a palete. Technológia je tak ľahko premiestniteľná a pou-
žiteľná na iných častiach ČOV v prípade zmeny prevádzkových podmienok, 
resp. výnimočných prevádzkových stavov (havárie, únik páchnucich látok do 
okolia).

Skúsenosti	z	prevádzky
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Slovnaft -  
eliminácia zápachu  
z ČS chemickej kanalizácie

Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
Slovenská republika

Slovnaft, a.s. je rafinérsko-petrochemická spoloč-
nosť so spracovaním až 6 mil. ton ropy za rok a 
patrí v súčasnosti medzi tri najmodernejšie rafi-
nérie v Európe. Od roku 2004 je SLOVNAFT, a.s. sú-
časťou najvýznamnejšej stredoeurópskej integro-
vanej ropnej skupiny - Skupiny MOL

Klient
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Významným zdrojom pachových lá-
tok šíriacich sa z areálu Slovnaft, a.s. 
sú čerpacie stanice chemickej kana-
lizácie. Vnútro areálová chemická 
kanalizácia dopravuje odpadové 

vody z výrobných prevádzok na čis-
tiareň odpadových vôd. Pachové lát-
ky obťažujú pracovníkov v okolí čer-
pacích staníc a šíria sa do blízkeho aj 
ďalekého okolia.

Spoločnosť Čovspol a.s, dodala efek-
tívne riešenie eliminácie šíriacich sa 
pachových látok. V novembri 2018 
bola inštalovaná technológia suché-
ho vyparovania na dvoch čerpacích 
staniciach chemickej vnútro- are-
álovej kanalizácie. Technológia su-
chého odparovania spočíva v odpa-
rovaní bezvodej neutralizačnej látky, 

ktorá reaguje s pachovými látkami. 
Plyny neutralizačnej látky vypĺňajú 
objem čerpacej stanice nad úrovňou 
kvapalnej páchnucej zmesi prečer-
pávanej čerpacími stanicami a vy-
tvára tak bariéru medzi páchnucou 
kvapalinou a okolitým prostredím.

Potreby	zákazníka

Funkčnou časťou neutralizačné-
ho systému je odparovacia tryska 
umiestnená pod korunou čerpa-
cej stanice chemickej kanalizá-
cie. K tryske sú z technologické-
ho zariadenia VS200P privedené 
médiá- stlačený vzduch a tekutá 
neutralizačná látka v bezvodej for-
me. Prúdom stlačeného vzduchu je 
neutralizačná látka odparovaná, čím 
sa zabezpečuje jej vysoký účinný 

povrch a schopnosť absorbcie a pre-
meny pachových látok.

Systém je ovládaný z technickej 
miestnosti, kde je inštalovaná tech-
nológia a zásobná bandaska paten-
tovanej neutralizačnej látky AIRHI-
TONE A4S2 P VS. Prietok aktívnej 
látky je regulovateľný dávkovacím 
čerpadlom v závislosti od množstva 
a intenzity pachu.

Opis	technológie

Riešenie

Mechanizmus odstraňovania zápa-
chu spočíva v neutralizácii pacho-
vých látok, nie v ich maskovaní. Na 
neutralizáciu pachových zlúčenín 
sa využívajú zdravotne a hygienicky 
nezávadné patentované zmesi prí-
rodných a syntetických esenciálnych 

olejov, ktoré  obsahujú aldehydické a 
ketónické funkčné skupiny reagujú-
ce s vodíkom v sírovodíku, merkap-
tánmi a dusíkatými zlúčeninami. 
Týmto mechanizmom sú pachové 
látky neutralizované na pachovo a 
zdravotne nezávadné zlúčeniny.

Opis	procesu

Prípadová štúdia  |  ČOVSPOL
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Typ zariadenia: Technológia suchého odparovania VS 200 P

Počet inštalovaných zariadení:  ........................2	ks

Koncentrácia účinnej látky:  ...............................100	%

Nastaviteľný prietok účinnej látky:  ................60-200	ml/hod

Stlačený vzduch:  ....................................................7	Nm3/h,	4	bar

Počas prvých mesiacov skúšobnej 
prevádzky ja jednoznačne preukázal 
účinok odstraňovania zápachu. Celý 
systém pracuje spoľahlivo aj v zim-

nom období, nakoľko odparovaná 
neutralizačná látka neobsahuje vodu 
a nezamŕza.

Súhrn	základných	informácií

Skúsenosti	z	prevádzky

Dátum realizácie:  November 2018

Investičné náklady technologickej časti:  26 800 €

Spotreba účinnej látky: 70 ml/h ( jedno zariadenie)

Realizácia	diela	a	nákladovosť
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ITT - eliminácia  
zápachu z výrobnej haly

ITT 
Na Rovince 913
Hrabová Ostrava
Česká Republika

Moderne zariadená robotická hala 
na výrobu brzdových doštičiek 
má inštalovanú kvalitnú vzducho-
techniku a vzdušnina z výrobných 
priestorov je vedená na vzduchové 
filtre. Tieto však nedokážu dosta-
točne eliminovať zápach spôsobený 
prevažne prchavými uhľovodíkmi. 
Zdrojom zápachu sú navyše aj jed-
notlivé robotické linky, ktoré majú 
inštalované samostatné výduchy na 
streche haly. 

Firma ČOVSPOL dostala za úlohu 
nahradiť existujúci nefunkčný proti-
zápachový systém. Pôvodný system 
bol založený na rozptyľovaní vodné-
ho roztoku do výduchov jednotlivých 
pecí centrálnym čerpadlom. Riešenie 
sa ukázalo ako technicky nefunkčné 
a neschopné rovnomerne a spoľah-
livo distribuovať neutralizačnú zmes 
k jednotlivým výduchom. Navyše, 
system nebolo možné ovládať pri od-
stávke jednotlivých pecí, čo spôsobo-
valo značné technické komplikácie.

Spoločnosť ITT Holdings Czech Republic vyrába 
špičkové brzdové doštičky a tlmiče pre popred-
ných svetových výrobcov automobilov a vlako-
vých súprav. Závod v Ostrave vznikol v roku 2008 a 
zamestnáva 700 ľudí.

Klient

Potreby	zákazníka
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Jednotlivé bodové zdroje zápachu sú 
inštalované po celej ploche výrobnej 
haly. Vzhľadom na potreby výroby 
nie sú všetky výduchy v sústavnej 
prevádzke. Z tohto dôvodu bolo po-
trebné systém navrhnúť tak, aby sa 
jednotlivé pach neutralizačné stani-
ce dali ovládať autonómne a v ná-
väznosti na prebiehajúcu výrobu. 
Technologické jednotky neutralizá-
cie zápachu boli inštalované tak, aby 
bola zabezpečená ich vzájomná ne-
závislosť. Do prevádzky sú spúšťané 
od externého signálu začatia výroby. 
Ich diaľkové sledovanie a riadenie je 
realizované prostredníctvom sieťo-
vého pripojenia Profinet. 

Funkčnými jednotkami komplex-
ného technologického riešenia sú 
odparovacie zariadenia koncentro-
vanej neutralizačnej látky v troj-
tryskovom prevedení, ktoré sú roz-
miestnené vo výrobnej hale tak, 
aby boli čo možno najbližšie k ošet-
rovaným výduchom. Od každého 
zariadenia sú smerom k výduchom 
vedené technologické mediá - stla-
čený vzduch (2 bar) a koncentrovaná 
neutralizačná látka. Médiá sú zaús-
tené do odparovacej trysky na prí-
rube, ktorá je zavedená do výduchu 
ošetrovaného plynu pred ventilátor 
poháňajúci vzdušninu.

Riešenie
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Nemenej dôležitým faktorom ako 
funkčný dizajn technológie je urče-
nie vhodnej neutralizačnej látky. Jed-
notlivé neutralizačné látky sa od seba 
odlišujú koncentráciami selektívne 
vyberaných účinných zložiek špecific-
ky reagujúcich s molekulami pacho-
vých látok. Po inštalácii technológie 
boli preto vykonané testy rôznych 
neutralizačných látok za účelom vý-
beru zmesi s najvyššou účinnosťou.
Do špeciálnych odberových vakov 
bola odoberaná páchnuca vzduš-
nina s rôznymi nadávkovanými 
neutralizačnými látkami pri rôznych 
koncentráciách tak, aby boli pokryté 
všetky vhodne teoretické kombiná-
cie látka—koncentrácia.

Testovali sa štyri rôzne neutralizačné látky, každá pri 5 koncentráciách. Týmto spôsobom bola 
vyšpecifikovaní látka, ktorá pri optimálnej koncentrácii dosiahla najvyššiu neutralizačnú účin-
nosť, ktorá prekročila až 86 %*
*(Meranie koncentrácie pachových látok dynamickou olfaktometriou v akreditovaným laboratóriom)

Prevádzkové	testy

Špecifický povrch každej látky je naj-
väčší práve v plynnom skupenstve. 
Priame odparovanie koncentrova-
nej neutralizačnej látky stlačeným 
vzduchom maximalizuje špecifický 
povrch a teda v najvyššej možnej 
miere sprístupní reakčné miesta 
molekúl neutralizačnej látky. Sply-

nená neutralizačná látka sa navyše 
zaúsťuje do výduchu pred ventilátor, 
ktorý molekuly aktívnej látky doko-
nale rozmieša s molekulami priemy-
selnej páchnucej vzdušniny. Vďaka 
tomuto princípu dochádza k urých-
leniu pach neutralizačnej reakcie.

Popis	procesu

Odber vzoriek na stanovenie koncentrácie 
pachových látok olfaktometrickou metódou.



Typ zariadenia: Trojtryskové prevedenie VS200P

Dátum realizácie  .............................................. Júl	2022 

Počet ošetrovaných výduchov:  ................... 18

Počet inštalovaných zariadení:  .................. 6	kompletov

Spotreba neutralizačnej látky:  ................... 40	ml/h/výduch

Dĺžka potrubných hadíc od zariade-
ní VS200P k jednotlivým výduchom 
predstavovala celkovo až 1 kilome-
ter. Počas úvodnej prevádzky bolo 
vzhľadom na dlhé trasy potrebné 
doladiť dávkovanie a nakalibrovať 
dávkovacie čerpadlá. 
Z technologického hľadiska sa po-
tvrdil vynikajúci účinok vybranej 
neutralizačnej látky. Zákazník sle-
duje stav celého systému cez integ-
rovaný systém Profibus vo svojom 

riadiacom systéme a má okamžitý 
prehľad o chode zariadení. 
Na požiadavku zákazníka bude 
neutralizačná látka dodávaná v prie-
hľadných bandaskách aby bolo jed-
noduchšie vizuálne sledovať spotre-
bu na jednotlivých výduchoch.
V čase vydania tejto štúdie bola od 
zákazníka prijatá objednávka na 
2. etapu a realizáciu neutralizačnej 
technológie na výduchy filtrov a no-
vých pecí.
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