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Anotácia:
M asa odpadových materiálov biologického pôvodu a biologicky rozložiteľná, s obsahom biogénnych prvkov uhlíka,
vodíka, kyslíka, síry a dusíka, na výrobu paliva na priame
spaľovanie, umiestnená v aeróbnom prostredí za prítomnosti vzdušného kyslíka a ďalších atmosférických p lynov.
M asa obsahuje štartovaciu vlhkosť 40 až 70 % hmotn. vody
a minimálne 25 % hmotn. organických látok, kde celková
hmotnosť masy je minimálne 3 000 kg a je navŕšená do
výšky najviac 3 m do útvaru so zvislým osovým prierezom
v tvare rovnoramenného alebo rovnostranného trojuholníka
alebo lichobežníka, či obdĺžnika. Ďalej je opísaný spôsob
výroby paliva z odpadových materiálov biologického pôvodu, kde sa jednotlivé komponenty na vytvorenie masy
ukladajú v bežných atmosférických podmienkach do vrstiev, pričom jednotlivé komponenty sa vyberajú a/alebo
dopĺňajú podľa obsahu vlhkosti s tým, že štartovacia vlhkosť masy je 40 až 70 % hmotn. M asy, a s tým, že výsledná
sypkosť masy umožňuje samostatné udržanie navrhnutého
tvaru.

S K 50063-2017 U1

Oblasť techniky

5

10

15

20

25

30

Technické riešenie sa týka zloženia biologicky rozložiteľnej masy odpadových materiálov primárne biologického pôvodu s obsahom biogénnych prvkov uhlíka, vodíka, kyslíka, síry a dusíka, určenej na výrobu paliva na priame spaľovanie, umiestnenej pre začatie procesu výroby v aeróbnom prostredí bežných atmosférických plynov. Tiež sa týka spôsobu výroby paliva z biologicky rozložiteľnej masy odpadových materiálov
biologického pôvodu.
Doterajší stav techniky
V súčasnej dobe je známych niekoľko spôsobov, ako likvidovať alebo využívať odpadové materiály biologického pôvodu. Najznámejší je kompostovanie, čo je aeróbny proces rozkladu materiálu obvykle rastlinného pôvodu, prebiehajúci za určitých podmienok s prispením mikroorganizmov. Výsledný produkt je zvyčajne využívaný na hnojenie alebo ako súčasť substrátu na pestovanie rastlín. Nevýhodou tohto procesu je, že
z východiskovej masy sa neodstránia škodlivé látky, napríklad ropné látky, zvyšky liečiv a drog, hormóny,
ťažké kovy, endokrinné disruptory, jedy, farbivá, atď.
V prírode tiež v dlhodobom procese možno pozorovať tzv. uhoľnatenie (respektíve ulmifikác iu) masy
rastlinného materiálu, ktorej výsledkom je horľavý materiál, ako rašelina alebo uhlie. Na praktické využitie
likvidácie biologického odpadu je však kvôli veľmi dlhému procesu ťažko použiteľný.
Existuje stála potreba likvidácie alebo použitia biologických odpadov, látok v pôvodnej forme ťažko využiteľných a rizikových alebo nebezpečných látok. Ako vhodný sa javí proces chemicko -biologického zahrievania, ktorého výsledkom by mala byť ľahko spáliteľná hmota s významnou výhrevnosťou a dobrými palivovými vlastnosťami. Naštartovanie a intenzita procesu je však veľmi závislá od chemických, biologických a
fyzikálnych vlastností východiskovej masy. To sa javí ako značný problém, pretože pri nevhodnom zložení
masy neprebieha proces v žiaducej intenzite alebo patričnom rozsahu.
Úlohou technického riešenia je vytvoriť také zloženie a vlastnosti východiskovej masy odpadových materiálov biologického pôvodu, a vytvorenie takých podmienok, aby sa mohol samovoľne naštartovať a s dostatočnou rýchlosťou prebehnúť proces chemicko-biologického zahrievania, ktorého výsledkom by bol materiál
so škodlivinami neutralizovaný alebo zlikvidovaný, s vysokou energetickou hodnotou, využiteľný ako palivo
na priame spaľovanie.
Podstata technického riešenia
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Uvedenú úlohu spĺňa technické riešenie, ktorým je masa odpadových materiálov biologického pôvodu a
biologicky rozložiteľná, s obsahom biogénnych prvkov uhlíka, vodíka, kyslíka, síry a dusíka, na výrobu paliva na priame spaľovanie, umiestnená v aeróbnom prostredí za prítomnost i vzdušného kyslíka a ďalších atmosférických plynov. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že masa obsahuje štartovaciu vlhkosť 40
až 70 % hmotn. vody a minimálne 25 % hmotn. organických látok, kde celková hmotnosť masy je minimálne
3 000 kg a je navŕšená do výšky max. 3 m do útvaru so zvislým osovým prierezom v tvare rovnoramenného
alebo rovnostranného trojuholníka, alebo lichobežníka, alebo obdĺžnika. Masa je pritom tvorená aspoň dvoma základnými skupinami látok, jednak šťavnatými látkami s obsahom vody 5 až 98 % hmotn., ako zdrojom
inokula mikroflóry a vody, jednak nešťavnatými látkami, v množstve minimálne 15 % celkovej hmotnosti
masy, ako zdrojom redukčných činidiel a štrukturálnych látok. Šťavnatými látkami je myslený aspoň jeden
druh látok kalového charakteru, ktoré sú tvorené kvapalnou fázou a pevnou fázou dispergovanou v kvapalnej
fáze. Nešťavnatými látkami sú myslené materiály s obsahom celulózy s frakciou 15 až 750 mm. Šťavnatými
látkami sú kaly z čistiarní komunálnych odpadových vôd a/alebo kaly z čistiarní priemyselných odpadových
vôd a/alebo materiály menej kalového charakteru. Nešťavnatými látkami sú lignocelulózové materiály
a/alebo obaly a ich časti z obchodnej a/alebo komunálnej sféry a/alebo iné materiály s obsahom celulózy.
Pre technické riešenie je podstatné ďalej aj to, že kaly z čistiarní komunálnych odpadových vôd sú vybrané zo skupiny kalov: primárne kaly, sekundárne kaly, terciárne kaly, surové kaly, anaeróbne stabilizované kaly, aeróbne stabilizované kaly, chemicky stabilizované kaly, fyzikálne stabilizované kaly, odvodnené kaly.
Kaly z čistiarní priemyselných odpadových vôd sú vybrané zo skupiny kalov: kaly z výroby celulózy a papiera, kaly z výroby preglejok a odpadové vlákna z výroby drevovláknitých dosiek, maštaľný hnoj, exkrementy,
podstielky, kaly z inej výroby. Materiály menej kalového charakteru sú vybrané zo skupiny materiálov:
zdochliny, siláže, senáže, plody, rastlinné tuky a oleje, zvyšky z výroby agaru a želatíny, živné pôdy z biotechnologickej výroby, výrobky z bioplynových staníc, vodné rastliny a živočíchy, odpady a prebytky z potravín.
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Lignocelulózovými materiálmi sú dendromasa a/alebo fytomasa. Obaly a ich časti z obchodnej a/alebo
komunálnej sféry sú vybrané zo skupiny materiálov: papier, kartón, lepenka, nápojo vé a potravinové obaly
z kombinovaných materiálov ako sú tetrapaky. Iné materiály sú vybrané zo skupiny materiálov: bankovky,
výrobky z buničiny.
Podstatné pre masu odpadových materiálov podľa technického riešenia je aj to, že na dosiahnutie maximálneho efektu je navŕšená do v podstate pyramidálneho útvaru s výškou hrebeňa alebo vrcholu minimálne
1,5 m a maximálne 2,5 m, pričom celková hmotnosť masy je nad 3 000 kg, výhodne nad 10 000 kg.
Je vhodné, keď masa obsahuje 50 až 65 hm % vody.
Aspoň časť šťavnatých látok môže byť nahradená pomocnými látkami, ako napríklad činidlom na zvýšenie reakčnej plochy a/alebo tepelne izolačným činidlom. Tieto pomocné látky sú tvorené pomocným lignocelulózovým materiálom a/alebo ťažobnými a/alebo banskými kalmi a/alebo iným odpadom. Pomocný lignocelulózový materiál je vybraný zo skupiny materiálov: piliny a hobliny, slamová drť, kostičky, plody a ich časti
a škrupiny, plevy, prášky, otruby, tráva, vodné biomasa, a iný odpad je vybraný zo skupiny materiálov: dnové sedimenty, gumové výrobky, kožiarsky odpad.
Podstata spôsobu výroby paliva z odpadových materiálov biologického pôvodu, spočíva v tom, že jednot livé komponenty sa na vytvorenie masy ukladajú v bežných atmosférických podmienkach do vrstiev, pričom
jednotlivé komponenty sa vyberajú a/alebo dopĺňajú podľa obsahu vlhkosti s tým, že štartovacia vlhkosť masy je 40 až 70 % hmotn. masy a s tým, že výsledná sypkosť masy umožňuje samostatné udržanie navrhnutého tvaru. Následne sa mechanicky premiešajú do homogénneho zloženia a do rovnomerného rozloženia vlhkosti a navŕšia sa ako masa do útvaru s maximálnou výškou 4 m, ktorá po zosadnutí klesne na požadovanú
výšku maximálne 3 m. Potom sa sleduje povrchové vysychanie masy súvisiace s úletmi hmoty, kde pri vznikajúcich úletoch sa masa mechanicky a/alebo pneumaticky premieša a znovu zhomogenizuje. Zároveň sa
sledujú úniky výluhov zo spodnej časti masy, kde pri vzniku výluhov, z dôvodu prílišného zosadnutia alebo
presiaknutia vlhkosti do spodnej vrstvy, sa masa mechanicky a/alebo pneumaticky premieša a znovu homogenizuje. Tiež sa zároveň sleduje vývoj teploty v oblasti minimálne 0,8 m nad základňou a minimálne 0,8 m
pod povrchom masy, pričom pri predčasnej stagnácii teploty sa masa opakovane premieša, čím sa proces
končí po zastavení teplotných výkyvov na stabilnej teplote maximálne 40 °C.
Výhodou a vyšším účinkom technického riešenia je nielen získanie paliva s významnou výhrevnosťou,
ale najmä neutralizácia a/alebo rozklad škodlivín prítomných vo východiskovej mase. Pri samotnom proce se
chemicko-biologického zahrievania a premeny východiskových látok a následne pri kontrolovanom spaľovaní výslednej látky - paliva dochádza ku konečnej a úplnej likvidácii prevažnej väčšiny nežiaducich látok. Minimalizuje sa tak ich vplyv na životné prostredie, a navyše sa získa využiteľné palivo na priame spaľovanie.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Zloženie masy podľa technického riešenia a postup spracovania komponentov je schematicky znázornený
na obrázku 1. Na obrázku 2 je znázornená schéma navŕšenej masy podľa technického riešenia vo fáze po naštartovaní procesu. Na obrázku 3 je znázornená v detaile časť masy s reakčnými zónami a mikroorganizmy
po naštartovaní procesu.
Na obrázku 2 a obrázku 3 je schematicky znázornený prirodzený proces pri dodržaní p odmienok podľa
technického riešenia. Oblasť A je pasívna zóna, šípka B znázorňuje prestup vzduchu masou, šípka C je prirodzený únik tepelnej energie zo zóny ohrievanej oblasti a šípka D je prirodzený únik tepelnej energie zo zóny
intenzívneho zahrievania. Oblasti E sú jednotlivé častice masy, F je vlhkosť na povrchu častíc, G znázorňuje
funkčné mikroorganizmy na povrchu častíc a H je priestor medzi časticami, kde prebiehajú najdôležitejšie
reakcie.
Príklady uskutočnenia
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Skôr než bude opísaných niekoľko príkladov konkrétneho zloženia masy podľa tohto technického riešenia, uvedie sa základná charakteristika procesu chemicko-biologického zahriatia.
Na samovoľné naštartovanie procesu musí byť vytvorená masa materiálov s určitými biologickými, chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Masa, resp. jej zložky, sú biologického pôvodu a biologicky rozložiteľné, s obsahom biogénnych prvkov uhlíka, vodíka, kyslíka, síry a dusíka. Materiály nemusia byť exaktne
definované, ale musia spĺňať určité parametre. Dôležité pre s amotný proces sú najmä:
- obsah organických a anorganických zložiek
- chemické a biologické vlastnosti zložiek
- percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek
- obsah viazanej a voľnej vlhkosti v mase
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veľkosť jednotlivých častíc
percentuálne zastúpenie menších a väčších častíc
celkový objem a tvar masy
sypná hmotnosť
pórovitosť
tepelnoizolačné vlastnosti masy
koncentrácia plynov
doba trvania procesu
podmienky v okolitej atmosfére
V priebehu procesu dochádza k termickému štiepeniu väzieb v zložkách a k zmene ich chemického zloženia za vzniku iných látok. Mení sa štruktúra a konštrukčná stavba materiálov v závislosti od veľkosti pórov
a kapilár, ktoré ovplyvňujú prenos kyslíka, tepla a priestup plynov. Na prebiehajúce procesy majú vplyv aj
tvary a veľkosti častíc, ako rozmery, počet hrán a zaoblenie, rôzne uhly na časticiach. Rýchlejšie a intenzívnejšie prebieha proces pri materiáloch s drsným a poréznym povrchom, než pri materiáloch s hladkými časticami. Dôležité sú aj termodynamické vlastnos ti, ako hmotnostná a tepelná kapacita materiálov, tepelná vodivosť, súčiniteľ prestupu tepla, atď.
Pre samotné technické riešenie je podstatné vytvorenie vhodných podmienok na začatie a udržanie vyššie
uvedeného procesu. To sa dosiahne vhodným zložením mas y a zabezpečením jej dôležitých parametrov.
Proces začína okamžite alebo po veľmi krátkej dobe od vytvorenia základnej masy, a to najprv v jednotlivých ložiskách, ktoré sa postupne zväčšujú a rozširujú do celej masy. Proces automaticky prebieha v jednotlivých fázach, vyvíja sa v priebehu času. Vzhľadom na to, že samotná podstata deja chemicko -biologického
zahrievania nemôže byť predmetom technického riešenia, nie je jeho podrobné vysvetlenie tu dôležité.
Dôležité však je, ako zabezpečiť, aby proces prebiehal efektívne, prípadne aké kroky urobiť na to, aby bola dosiahnutá optimalizácia procesu. Na to je potrebné:
1. Sledovať zloženie masy s celkovým obsahom organických látok minimálne 25 % hmotn., výhodne nad
35 % hmotn.
2. Dosiahnuť správne chemické a biologické vlastnosti masy tým, že je tvorená dvoma základnými skupinami látok, jednak šťavnatými látkami 1 s obsahom vody 5 až 98 % hmotn., ako zdrojom inokula mikroflóry a vody, jednak nešťavnatými látkami 2, v množstve minimálne 15 % celkovej hm. masy, výhodn e
však nad 25 % hmotn. masy, ako zdroja redukčných činidiel a štrukturálnych látok. Časť nešťavnatých látok
2 môže byť nahradená pomocnými látkami 3, ako činidlom na zvýšenie reakčnej plochy a/alebo tepelne izolačným činidlom, teda na optimalizáciu fyzikálnych vlastností masy.
3. Docieliť počiatočnú vlhkosť masy po namiešaní pred spustením procesu 40 až 70 % hmotn. vody, výhodne 50 až 65 % hmotn.
4. Zabezpečenie a udržanie čo najväčšieho množstva vznikajúcej tepelnej energie, ktorá sa v rôznych fázach procesu mení. Platí však pravidlo, že chladnutie vplyvom okolitého prostredia musí byť nižšie, než zahrievanie vplyvom prebiehajúceho procesu. Ideálny rozvoj procesu nastáva, keď teplota vystúpi cca na 50 až
55 °C do 72 hodín od vzniku súboru, a/alebo keď sa teplota zvyšuje o 5 až 7 °C za 24 hodín. Najvyššia intenzita procesu nastupuje pri teplote nad 60 °C. Je žiaduce, aby teplota masy presiahla 60 °C do 96 až 120 hodín
od vzniku masy, pretože za týchto podmienok dochádza k optimálnemu priebehu jednotlivých dejov. So zvyšujúcou sa teplotou masy stúpa rýchlosť a intenzita reakcií. Pri zvýšení teploty o 10 °C sa rýchlosť reakcií 2x
až 4x zvýši.
5. Zabezpečiť správne množstvo oxidačných a redukčných činidiel v mase. Oxidačné činidla vyvolávajú
proces a udržujú ho, redukčné činidlá v priebehu procesu oxidujú. Pre toto technické riešenie je charakteristické, že využíva najdostupnejšie oxidačné činidlo, ktorým je vzdušný kyslík. Je žiaduce, aby tvoril v zmesi
s ostatnými atmosférickými plynmi cca 21 % objemu plynnej zložky masy. Udržaniu množstva vzdušného
kyslíka v mase sa musí prispôsobiť pórovitosť a sypná hmotnosť masy, jej tvar a výška, a tiež veľkosť jednotlivých frakcií, vzájomný pomer zastúpenia väčších a menších častíc, rôznorodosť tvarov častíc. Väčšie
množstvo drobných častíc zvyšuje plochu pre priebeh reakcie, väčšie častice zaisťujú pórovitosť masy.
6. Upraviť veľkosť, štruktúru, tvar a množstvo častíc pred miešaním východiskovej zmesi masy. Pre priebeh procesu je dôležité, aby sa zabezpečili a udržali najmä jej fyzikálne vlastnosti. Minimálna hmotnosť by
mala byť aspoň 3 000 kg, avšak výhodne viac ako 10 000 kg. Ideálny tvar navŕšenej masy na dosiahnutie
maximálneho efektu je v podstate pyramidálny sedlový s výškou hrebeňa alebo vrcholom minimálne 1,5 m a
maximálne 2,5 m, so zvislým osovým prierezom v tvare rovnoramenného alebo rovnostranného trojuholníka,
alebo menej výhodne v tvare lichobežníka, alebo obdĺžnika. Taký tvar a hmotnosť masy zaistí dostatočný
prestup pre atmosférické plyny, nedochádza k nadmern ému zľahnutiu masy, a to pri zachovaní žiaducej sypnej hmotnosti a pórovitosti masy a jej tepelnoizolačných vlastností. V ideálnom prípade vrstva 1,5 až 2,5 m
spravidla veľmi dobre izoluje vznikajúce ložiská samozahrievacieho procesu. Na dosiahnutie maximá lneho
efektu by vrstva nemala byť vyššia ako 3 m. Pri vyšších vrstvách nad 3 m sa totiž vplyvom vlastnej hmotnosti masa zhutňuje, znižuje sa pórovitosť, a klesá obsah potrebného kyslíka.
-
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Na samotný priebeh procesu je potrebné podotknúť, že v mnohých prípad och je vhodné na optimalizáciu
priebehu odstraňovať vznikajúce plyny, najmä NH 3 , H2 S, CO2 a CH4 alebo podporovať ich unikanie, pretože
môžu mať negatívny vplyv na transformačné procesy.
Pri preskupovaní hmoty je možné pre vylepšenie parametrov pridať ďalšie látky na pozitívne ovplyvnenie
procesu, jeho urýchlenie a zefektívnenie.
Ukončenie procesu sa prejaví samovoľným znížením teploty masy, zmenou pôvodnej vlhkosti, štruktúry
a vzhľadu.
Ku skupinám látok vyššie uvedeným v bode 2:
Rozlišujeme tu prakticky tri skupiny látok, a to šťavnaté látky 1, nešťavnaté látky 2 a pomocné látky 3.
Šťavnatými látkami 1 je aspoň jeden druh látok kalového charakteru, ktoré sú tvorené kvapalnou fázou a
pevnou fázou dispergovanou v kvapalnej fáze. Sú to kaly z čistiarní komunálnych odpadových vôd 1a
a/alebo kaly z čistiarní priemyselných odpadových vôd 1b a/alebo materiály menej kalového charakteru 1c.
Kaly z čističiek komunálnych odpadových vôd 1a sú vybrané zo skupiny kalov: primárne kaly 1a1, sekundárne kaly 1a2, terciárne kaly 1a3, surové kaly 1a4, anaeróbne stabilizované kaly 1a5, aeróbne stabilizované kaly 1a6, chemicky stabilizované kaly 1a7, fyzikálne stabilizované kaly 1a8, odvodnené kaly 1a9.
Kaly z čistiarní priemyselných odpadových vôd 1b sú vybrané zo skupiny kalov: kaly z výroby celulózy a
papiera 1b1, kaly z výroby preglejok a odpadové vlákna z výroby drevovláknitých dosiek 1b2, maštaľný
hnoj, exkrementy, podstielky 1b3, kaly z inej výroby 1b4.
Materiály menej kalového charakteru 1c sú vybrané zo skupiny materiálov: zdochliny, siláže, senáže 1c1,
plody 1c2, rastlinné tuky a oleje 1b3, zvyšky z výroby agaru a želatíny 1c4, živné pôdy z biotechnologickej
výroby 1c5, produkty z bioplynových staníc 1c6, vodné rastliny a živočíchy 1c7, odpady a prebytky z potravín 1c8.
Nešťavnatými látkami 2 sú materiály s obsahom celulózy s frakciou 15 až 750 mm. Sú to lignocelulózové
materiály 2a a/alebo obaly a ich časti z obchodnej a/alebo komunálnej sféry 2b a/alebo iné materiály 2c s obsahom celulózy.
Lignocelulózovými materiálmi 2a sú dendromasa 2a1 a/alebo fytomasa 2a2.
Obaly a ich časti z obchodnej a/alebo komunálnej sféry 2b sú vybrané zo skupiny materiálov: papier 2B1,
kartón 2b2, lepenka 2b3, nápojové a potravinové obaly 2b4 z kombinovaných materiálov ako sú tetrapaky.
Iné materiály 2c sú vybrané zo skupiny materiálov: bankovky 2c1, výrobky z buničiny 2c2.
Ďalšie zložky 3 sú lignocelulózový materiál 3a a/alebo ťažobné a/alebo banské kaly 3b a/alebo iným odpadom 3c.
Pomocný lignocelulózový materiál 3a je vybraný zo skupiny materiálov: piliny a hobliny 3a1, slamová
drť 3a2, kostičky, plody a ich časti a škrupiny 3A3, plevy, prášky, otruby 3a4, tráva 3a5. vodná biomasa 3a6.
Iný odpad 3c je vybraný zo skupiny materiálov: dnové sedimenty 3c1, gumové výrobky 3c2, kožiarsky
odpad 3c4.
Všetky materiály je vhodné pred zamiešaním do masy vhodne upravovať. Šťavnaté látky 1 sa v prípade
potreby obvykle podrobujú sušeniu alebo dosúšaniu, sedimentácii alebo inému druhu separácie zložiek, odvodňovaniu, sterilizácii alebo pasterizácii, atď. Nešťavnaté látky 2 sa zvyčajne mechanicky upravujú, drvia,
štiepu, režú, melú a triedia. Pomocné látky 3 sa upravujú podľa ich charakteru chemicky a/alebo mechanicky,
napríklad sušením a dosúšaním, odvodňovaním, separovaním, hygienizáciou, atď.
Jednotlivé zložky sa po úprave odvážia, nadávkujú a zmiešajú v na relatívne homogénnu sypkú masu. Tá
sa navŕši do patričného vyššie uvedeného tvaru ihlanu, prípadne sedlového tvaru s hrebeňovou priamkou.
V bežných atmosférických podmienkach sa naštartuje žiaduci proces prakticky v priebehu niekoľkých hodín,
ak sú zloženie a parametre masy podľa technického riešenia.
V priebehu procesu je možné kontrolovať parametre, ako vlhkosť a teplotu, prípadne prítomnosť rôznych
plynov, atď. V prípade potreby, alebo pre urýchlenie procesu, je vhodné masu preskupiť, premiešať, prípadne
doplniť pre úpravu parametrov ďalšej látky. Výsledkom je spáliteľná hmota - palivo s dobrou výhrevnosťou,
ktoré je možné priamo spaľovať pre následnú výrobu tepelnej alebo elektrickej energie. Celý proces je charakterizovaný synergickým efektom pri získaní energetického potenciálu masy. Výhrevnosť finálneho paliva
je vyššia, než je súčet hodnôt výhrevnosti vstupných materiálov.
Zaobchádzanie s masou a postup jej vytvorenia v praxi je zvyčajne taký, že vstupné komponenty, pri ktorých najmenej 80 % hmotnosti výslednej masy tvoria frakcie maximálne 750 mm, sa navŕšia na hromadu
maximálne 4 m vysokú, ktorá po homogenizácii premiešaním a zosadnutím získa požadovanú výšku max. 3
m. Výhodnosť trojuholníkového alebo lichobežníkového zvislého prierezu masy spočíva v tom, že z okolitého prostredia je nasávaný vzduch k základni masy. Prestupom vzduchu cez jadro masy sa vzduch intenzívne
zahrieva a zahriaty vystupuje a uniká vrcholom masy, čím sa dosahuje pohyb v mase.
Pri vytváraní zhromaždenia sa komponenty kombinujú a ukladajú na seba do vrstiev. Sleduje sa celková
vlhkosť s ohľadom na to, že výsledná štartovacia masa je 40 až 70 % hmotn. masy. Tiež sa sleduje výsledná
sypkosť masy, ktorá umožňuje samostatné udržanie navrhnutého tvaru. Komponenty sa mechanicky premiešajú do homogénneho zloženia a do rovnomerného rozloženia vlhkosti a navŕšia sa ako masa do útvaru. Ak je
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útvar už po navrstvení komponentov dostatočne homogénny a drží tvar vplyvom vhodnej sypkosti, nie je
premiešanie potrebné. Samostatné držanie tvaru je znakom správneho mechanického zloženia s vhodnou
vlhkosťou. Potom sa sleduje povrchové vysychanie masy súvisiace s úletmi hmoty, kde pri vznikajúcich úletoch sa masa mechanicky a/alebo pneumaticky premieša a znovu zhomogenizuje. K úletom totiž dochádza,
keď je masa na povrchu príliš suchá. Tiež sa sledujú úniky výluhov zo spodnej časti masy, kde pri vzniku výluhov, z dôvodu prílišného zosadnutia alebo presiaknutia vlhkosti do spodnej vrstvy, sa masa mechanicky
a/alebo pneumaticky znovu premieša, homogenizuje a vlhkosť sa rozvedie do celého objemu, tiež sa masa
prevzdušní a doplní sa kyslík, ktorý sa v procese intenzívne spotrebováva. Prílišné zosadnutie, eventuálne
prílišnou vlhkosťou nasiaknutá spodná vrstva by spôsobila obmedzenie plynnej zložky potrebnej na priebeh
procesu. Zároveň sa sleduje vývoj teploty v oblasti minimálne 0,8 m nad základňou a minimálne 0,8 m pod
povrchom masy. Teplotu je potrebné merať pravidelne, optimálne denne, prípadne kontinuálne špeciálnymi
sondami. Základným sledovaným parametrom je neustále stúpajúci trend teploty. Nie je tak dôležité, ako
rýchlo teplota stúpa, ale musí sa zvyšovať. Zvyšovanie teploty nie je nekonečné, ale ak sa zaznamená stagnácia alebo pokles teploty, je potrebné masu znovu premiešať. Masa sa tým automaticky ochladí, ale vplyvom
prebiehajúcich reakcií dôjde k opätovnému rastu teploty. Takto sa masa opakovane zahrieva a ochladzuje,
čím vzniká typický zubovitý priebeh teploty. Na začiatku procesu sú zmeny veľmi výrazné, ale postupom času sa zmierňujú a výkyvy sa stávajú ploché, čo je typický znak postupného vyčerpávania využiteľnej energie.
Bežne sú v priebehu procesu dosahované teploty nad 55 °C, v ideálnom prípade vyst úpi teplota nad 70 až 75
°C, čím dochádza k hygienizácii masy.
Opakovaným stúpaním teploty a následným ochladzovaním, ktoré je zabezpečené mechanickým a/alebo
pneumatickým premiešavaním, sa jednoducho dajú dosiahnuť patričné hodnoty na fungovanie procesu:
- obsah kyslíka v plynnej zložke masy neklesne pod 12 % objemu plynnej zložky
- obsah CO2 v plynnej zložke masy nevystúpi nad 30 % objemu plynnej zložky
- obsah dusíka v plynnej zložke masy nevystúpi nad 25 % objemu plynnej zložky
- vlhkosť v mase je rovnomerná v celom objeme
- vplyvom štruktúry sú vytvorené vzduchové kapsy, v ktorých prebiehajú najintenzívnejšie reakcie.
Ak teplota po opakovanom premiešaní pri meraní nevystupuje nad 40 °C, je to znak vyčerpania využiteľnej energie pre procesy v mase a proces končí. V tom prípade masa dosiahla vrchol svojich možností a môže
sa využiť ako palivo. Nie je nevyhnutné vždy čakať na dosiahnutie tohto stavu, proces je možné ukončiť aj
skôr, ale vlastnosti paliva budú horšie.
Toto palivo je možné pred použitím triediť, drviť, pridávať k nemu ďalšie prísady pre vylepšenie parametrov, prípadne dosušiť a granulovať, extrudovať, atď. Podľa charakteru vstupných látok, najmä s ohľadom
na škodliviny v nich obsiahnuté, sa vykonáva rozbor zameraný na kontrolu chemických a fyzikálnych vlastností paliva a na kontrolu odstránenia škodlivín, v ideálnom prípade na ich úplnú degradáciu na nezávadné
látky.
Konkrétne príkladné zloženia masy:
Príklad 1:
Zloženie masy s celkovou hmotnosťou 126 000 kg:
43 000 kg anaeróbne stabilizované kaly 1a5 z čistiarne odpadových vôd
10 000 kg produkt z bioplynových staníc 1c6 - digestát
34 000 kg fytomasa 2a2 - pšeničná slama
13 000 kg dendromasa 2a1 - drevná štiepka
Z dôvodu úpravy parametrov bolo po 10-tich dňoch pridané:
6 000 kg piliny a hobliny 3a1 - drevené piliny
20 000 kg dendromasa 2a1 - drevná štiepka
Počiatočná vlhkosť masy: 62,3 % hm.
Proces chemicko-biologického samozahrievania trval 29 dní
Vlhkosť pred spálením výsledného materiálu - paliva: 33,6 % hmotn. Výhrevnosť: 9,52 MJ/kg.
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Príklad 2
Zloženie masy s celkovou hmotnosťou 108 000 kg:
26 000 kg surové kaly 1a4 z čistiarne odpadových vôd
18 000 kg banské kaly 3b
20 000 kg fytomasa 2a2 - pšeničná slama
2 000 kg posekaná tráva 3a5
30 000 kg dendromasa 2a1 - drevná štiepka
4 000 kg otruby 3a4 - obilné plevy
Počiatočná vlhkosť masy: 64,2 % hmotn.
Proces chemicko-biologického samozahrievania trval 19 dní
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Vlhkosť pred spálením výsledného materiálu - paliva: 43,5 % hmotn. Výhrevnosť: 7,34 MJ/kg.
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Príklad 3
Zloženie masy s celkovou hmotnosťou 110 000 kg:
28 000 kg anaeróbne stabilizované kaly 1a5 z čistiarne odpadových vôd
6 000 kg kravský maštaľný hnoj 1b3
27 000 kg dendromasa 2a1 - stromové lístie
21 000 kg slamová drť 3a2 - jemná drvina repkovej slamy
26 000 kg dendromasa 2a1 - drevná štiepka
2 000 kg gumové výrobky 3c2 - drvené pneumatiky
Počiatočná vlhkosť masy: 66,1 % hm.
Proces chemicko-biologického samozahrievania trval 18 dní Vlhkosť pred spálením výsledného materiálu paliva: 54,9 % hmotn.
Výhrevnosť: 6,78 MJ / kg.
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Príklad 4
Zloženie masy s celkovou hmotnosťou 102 000 kg:
20 000 kg kaly z výroby celulózy a papiera 1b1
15 000 kg živnej pôdy z biotechnologickej výroby 1c5 - deaktivovaná, z farmaceutickej výroby
12 000 kg kaly z inej výroby 1b4 - z priemyselnej čistiarne odpadových vôd z farmaceutickej výroby
42 000 kg dendromasa 2a1. - drevná štiepka
3 000 kg posekaná tráva 3a5
4 000 kg nápojové a potravinové obaly 2b4 - podrvené obaly typu TetraPak 6 000 kg drvená lepenka 2b2
Počiatočná vlhkosť masy: 61,8 % hmotn.
Proces chemicko-biologického samozahrievania trval 21 dní Vlhkosť pred spálením výsledného materiálu paliva: 45,5 % hm.
Výhrevnosť: 7,24 MJ/kg.
Príklad 5
Zloženie masy s celkovou hmotnosťou 106 000 kg:
57 000 kg anaeróbne stabilizované kaly 1a5 z čistiarne odpadových vôd 2 000 kg odpadu z garbiarskej výroby 3c3 - podkožný tuk a chlpy zo spracovania hovädzích koží
19 000 kg dendromasa 2a1 - stromová kôra
10 000 kg zberový papier 2b1 a drvený kartón 2b2 - netriedená drvená zmes
2 000 kg senáž 1c1
8 000 kg prebytky z potravín 1c8 - tuhé odpady z výroby sladkého a slaného pečiva vo forme úlomkov výrobkov nespĺňajúcich kvalitatívne parametre a vzorky odoberané v priebehu výroby
6 000 kg dendromasa 2a1 - biologicky rozložiteľný odpad z ovocného sadu v podobe konárov, listov, odrezkov stromov
2 000 kg posekaná tráva 3a5 a ovocné plody 1c2 - z ovocného sadu
Počiatočná vlhkosť masy: 67,2 % hmotn.
Proces chemicko-biologického samozahrievania trval 42 dní
Vlhkosť pred spálením výsledného materiálu - paliva: 39,4 % hmotn.
Výhrevnosť: 8,58 MJ/kg.
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Priemyselná využiteľnosť

50

Zloženie masy odpadových materiálov podľa technického riešenia na výrobu paliva na priame spaľovanie
a spôsob výroby tohto paliva sú určené na priemyselnú likvidáciu biologických odpadov a zároveň výrobu
paliva na priame spaľovanie alebo na ďalšiu úpravu.
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1. Masa odpadových materiálov biologického pôvodu a biologicky rozložiteľná, s obsahom biogénnych
prvkov uhlíka, vodíka, kyslíka, síry a dusíka, na výrobu paliva na priame spaľovanie, umiestnená v aeróbnom
prostredí za prítomnosti vzdušného kyslíka a ďalších atmosférických plynov, v y z n a č u j ú c a s a
t ý m , že obsahuje štartovaciu vlhkosť 40 až 70 % hmotn. vody a minimálne 25 % hmotn. organických látok, kde celková hmotnosť masy je minimálne 3 000 kg a je navŕšená do výšky max. 3 m do útvaru so zvislým osovým prierezom v tvare rovnoramenného alebo rovnostranného trojuholníka, alebo lichobežníka, alebo obdĺžnika, pričom masa je tvorená dvoma základnými skupinami látok, jednak šťavnatými látkami s obsahom vody 5 až 98 % hmotn., ako zdrojom inokula mikroflóry a vody, jednak nešťavnatými látkami,
v množstve minimálne 15 % celkovej hmotn. masy, ako zdrojom redukčných činidiel a štrukturálnych látok,
kde šťavnatými látkami je aspoň jeden druh látok kalového charakteru, ktoré sú tvorené kvapalnou fázou a
pevnou fázou dispergovanou v kvapalnej fáze, a kde nešťavnatými látkami sú materiály s obsahom celulózy
s frakciou 15 až 750 mm, pričom šťavnatými látkami sú kaly z čističiek komunálnych odpadov ých vôd
a/alebo kaly z čistiarní priemyselných odpadových vôd a/alebo materiály menej kalového charakteru, a pričom nešťavnatými látkami sú lignocelulózové materiály a/alebo obaly a ich časti z obchodnej a/alebo komunálnej sféry a/alebo iné materiály s obs ahom celulózy.
2. Masa odpadových materiálov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že kaly z čistiarní
komunálnych odpadových vôd sú vybrané zo skupiny kalov: primárne kaly, sekundárne kaly, terciárne kaly,
surové kaly, anaeróbne stabilizované kaly, aeróbne stabilizované kaly, chemicky stabilizované kaly, fyzikálne stabilizované kaly, odvodnené kaly, kaly z čistiarní priemyselných odpadových vôd sú vybrané zo skupiny
kalov: kaly z výroby celulózy a papiera, kaly z výroby preglejok a odpadové vlákna z výroby d revovláknitých dosiek, maštaľný hnoj, exkrementy, podstielky, kaly z inej výroby, materiály menej kalového charakteru
sú vybrané zo skupiny materiálov: zdochliny, siláže, senáže, plody, rastlinné tuky a oleje, zvyšky z výroby
agaru a želatíny, živné pôdy z biotechnologickej výroby, produkty z bioplynových staníc, vodné rastliny a živočíchy, odpady a prebytky z potravín.
3. Masa odpadových materiálov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že lignocelulózovými materiálmi sú dendromasa a/alebo fytomasa, obaly a ich časti z obchodnej a/alebo komunálnej sféry sú
vybrané zo skupiny materiálov: papier, kartón, lepenka, nápojové a potravinové obaly z kombinovaných materiálov ako sú tetrapaky, iné materiály sú vybrané zo skupiny materiálov: bankovky, výrobky z buničiny.
4. Masa odpadových materiálov podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je navŕšená
do v podstate pyramidálneho útvaru s výškou hrebeňa alebo vrcholom minimálne 1,5 m a maximálne 2,5, m,
pričom celková hmotnosť masy je nad 10 000 kg.
5. Masa odpadových materiálov podľa niektorého z nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,
že obsahuje 50 až 65 hm. % vody.
6. Masa odpadových materiálov podľa niektorého z nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,
že aspoň časť šťavnatých látok je nahradená pomocnými látkami, ako činid lom na zvýšenie reakčnej plochy
a/alebo tepelne izolačným činidlom, pričom tvorené sú pomocným lignocelulózovým materiálom a/alebo ťažobnými a/alebo banskými kalmi a/alebo iným odpadom, kde pomocný lignocelulózový materiál je vybraný
zo skupiny materiálov: piliny a hobliny, slamová drť, kôstky, plody a ich časti a škrupiny, plevy, prášky,
otruby, tráva, vodná biomasa, a iný odpad je vybraný zo skupiny materiálov: dnové sedimenty, gumové výrobky, kožiarsky odpad.
7. Spôsob výroby paliva z odpadových materiálov biologického pôvodu, ktorých celkové zloženie je podľa niektorého z nárokov 1 až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jednotlivé komponenty sa na vytvorenie masy ukladajú v bežných atmosférických podmienkach do vrstiev, pričom jednotlivé komponenty sa
vyberajú a/alebo dopĺňajú podľa obsahu vlhkosti s tým, že štartovacia vlhkosť masy je 40 až 70 % hm. masy
a s tým, že výsledná sypkosť masy umožňuje samostatné udržanie navrhnutého tvaru, na čo sa mechanicky
premiešajú do homogénneho zloženia a do rovnomerného rozloženia vlhkosti a navŕši sa ako masa do útvaru
s maximálnou výškou 4 m, ktorá po zosadnutí klesne na požadovanú výšku maximálne 3 m, pričom sa sleduje povrchové vysychanie masy súvisiace s úletmi hmoty, kde pri vznikajúcich úletoch sa masa mechanicky
a/alebo pneumaticky premieša a znovu zhomogenizuje, a zároveň sa sledujú úniky výluhov zo spodnej časti
masy, kde pri vzniku výluhov, z dôvodu prílišného zosadnutia alebo presiaknutia vlhkosti do spodnej vrstvy,
sa masa mechanicky a/alebo pneumaticky premieša a znovu homogenizuje, tiež sa zároveň sleduje vývoj teploty v oblasti minimálne 0,8 m nad základňou a minimálne 0,8 m pod povrchom masy, pričom pri predčasnej
stagnácii teploty sa masa opakovane premieša, čím proces po zastavení teplotných výkyvov na stabilnej teplote maximálne 40 °C končí.
2 výkresy
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