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SPÔSOB A ZARIADENIE NA REGENERÁCIU SOLI

Opis

OBLASŤ VYNÁLEZU

[0001] Predkladaný vynález sa všeobecne týka spracovania materiálov obsahujúcich aspoň sodík,
draslík, chlór a voliteľne vápnik. Konkrétne sa tento vynález týka spracovania zameraného na

regeneráciu uvedených katiónových solí ako ich príslušných chloridových solí v rôznej kvalite.

DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY

[0002] Spaľovanie palív, ako je drevo, uhlie atď., a spaľovanie odpadov, ako je komunálny odpad,

priemyslový odpad atď., je bežnou praxou na znižovanie množstva odpadu a regeneráciu v ňom
obsiahnutej energie. Výsledkom spaľovania je produkcia vedľajších produktov, ako je popol

(popol z dna a popolček) a vedľajších produktov z operácií čistenia plynu.

[0003] Vedľajšie produkty kontroly znečistenia ovzdušia (APC) vznikajú úpravou plynu a častíc
vychádzajúcich zo spaľovacej komory. Medzi príklady upravovacích operácií na kontrolu
znečistenia ovzdušia patria elektrostatické filtre na separáciu časticových nečistôt, často

nazývaných popolček, suché práčky plynu na separáciu plynných nečistôt, ako je chlorovodík,
fluorovodík, oxid siričitý atď. reakciou s vápnom, mokré práčky na odstránenie plynných nečistôt

praním vo vodnom roztoku, ako je kyselina, neutrálny roztok alebo zásada, a úprava vodných
efluentov generovaných pri praní a kondenzácii rôznymi technológiami čistenia odpadových vôd.

[0004] Vedľajšie produkty kontroly znečistenia ovzdušia (APC) sú materiály pozostávajúce

primárne z anorganických zlúčenín. Hlavnými zložkami sú všeobecne Ca, Si, Cl, K, Na, Al, Zn a
Pb. Vedľajšie produkty APC obsahujú tiež ďalšie prvky, ako je železo, fosfor a škála ťažkých
kovov, ako sú Ti, Cd, Ni, Cr, Cu, B atď.

[0005] Vedľajšie produkty APC majú všeobecne veľmi vysoký obsah vo vode rozpustných

chloridových solí, čo činí likvidáciu vedľajších produktov APC náročnou a nákladnou. Vo

Švédsku je odpadový materiál na likvidáciu všeobecne klasifikovaný do štyroch kategórií podľa
obsahu vo vode rozpustných chloridov, ktorý sa meria štandardnými skúškami vylúhovania:

inertný odpad (<800 mg Cl na kg sušiny), odpad, ktorý nie je nebezpečný (800-15 000 mg Cl na

kg sušiny), nebezpečný odpad (15 000-25 000 mg Cl na kg sušiny) a materiál prekračujúci kritériá
pre nebezpečný odpad (> 25 000 mg Cl na kg sušiny).

[0006] Všeobecne je obsah vo vode rozpustných chloridov vo vedľajších produktoch APC rádovo

od 50 000 do 200 000 mg Cl na kg sušiny, čím prekračuje kritériá na likvidáciu nebezpečného
odpadu. Pretože je jeho likvidácia zakázaná, je jednou z bežných praxí exportovať vedľajšie
produkty APC a likvidovať ich vo vyhradených starých baniach.

[0007] Problémy likvidácie vedľajších produktov APC viedli k vývoju spôsobov premývania
obsahu rozpustného chloridu z vedľajších produktov APC na umožnenie likvidácie premytého

materiálu ako odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Relatívne vysoký obsah zinku vo vedľajších

produktoch APC tiež viedol k vývoju spôsobov kombinovania premývania vedľajších produktov
APC na zníženie obsahu chloridov s regeneráciou zinku. Také spôsoby sú založené na premývaní

vedľajších produktov APC kyselinou na rozpustenie obsiahnutého zinku, po ktorom nasleduje

regenerácia zinku vyzrážaním vo forme hydroxidov, alebo regenerácia zinku v elementárnej forme

pomocou kombinácie extrakcie rozpúšťadlom a galvanického pokovovania na katódach.

[0008] Premývanie vedľajších produktov APC vodou alebo kyselinou vedie k vzniku odpadovej
vody obsahujúcej zmes chloridových solí spolu s ďalšími nečistotami, ako sú ťažké kovy atď.

Odpadová voda často musí byť upravovaná, aby sa odstránili nečistoty, ako sú ťažké kovy, síran,
amoniak atď., než bude vypustená do recipienta.

[0009] Chlorid je vo vode rozpustný anión, ktorý nie je počas regenerácie zinku vyzrážaný ako

hydroxid zinočnatý a nie je extrahovaný rozpúšťadlami používanými na extrakciu zinku na výrobu
elementárneho zinku galvanickým pokovovaním. Chlorid sa z roztoku rovnako neodstraňuje

chemickou úpravou v čističkách odpadových vôd. Efluent z premývania vedľajších produktov
APC je teda soľný roztok a v množstve prípadov prekračuje limity na vypúšťanie do komunálnej
čističky odpadových vôd kvôli koróznym aspektom a toxickému účinku na baktérie v biologickej
čističke. Bežnou praxou je vypúšťanie takého efluentu do mora.

[0010] V množstve prípadov sú však skládky alebo spaľovne vo veľkej vzdialenosti od mora na
miestach, kde existujú prísne limity ohľadom vypúšťania chloridov do recipientu. Na týchto

miestach nie je možné prať ani regenerovať zinok z vedľajších produktov APC bez toho, aby sa
riešili rozpustné chloridové soli, pretože je zakázané vypúšťať slaný efluent.

[0011] V technike je známa úprava problematických efluentov takzvanými nulovými systémami
vypúšťania kvapaliny (ZLD). V týchto systémoch sa slaný efluent upravuje obvykle vákuovým
odparovaním na zníženie množstva vytváraného odpadu a regeneráciu vyčisteného kondenzátu,

ktorý môže byť použitý ako pitná voda, alebo vypúšťaný do recipientu.

[0012] Oplachová voda z úpravy vedľajších produktov APC môže byť upravovaná systémom ZLD

namiesto úpravy v čističke odpadových vôd, s následným vypúšťaním soľného efluentu. Týmto
spôsobom je možné vyhnúť sa vypúšťaniu soľného efluentu. Používanie systému ZLD na úpravu
soľných efluentov, ako je odpadová voda z čistenia spalín, je stále bežnejšie. ZLD systémy sa tiež

používajú na úpravu soľných efluentov, ktoré nepochádzajú zo spaľovacích prevádzok. Ako
príklady je možné uviesť odpadovú vodu z prevádzky frakovania bridlicového plynu, koncentráty

odsoľovania RO, koncentrát zmäkčovačov iónovej výmeny, výluh zo skládky, banské vody atď.

[0013] Hlavnou nevýhodou nulových systémov vypúšťania kvapaliny je tvorba vedľajšieho

produktu vo forme soľnej zmesi. Vedľajšie produkty ZLD vo forme zmesí sú obvykle z podstaty
vysoko hygroskopické, t. j. je to vlhká pasta vo vode rozpustnej soľnej zmesi bez koncového

použitia. Také vedľajšie produkty nie je možné likvidovať na skládkach ako nebezpečný odpad
kvôli riziku lúhovania vo vode rozpustných solí. Vedľajší produkt vo forme odpadu je obvykle

nutné zlikvidovať na špeciálnych miestach, napr. v soľných baniach.

[0014] Draslík je zdrojom, ktorý sa používa predovšetkým ako surový materiál pri výrobe hnojív.

Dnes sa draslík získava z obmedzených ložísk minerálov, ako je sylvín (KCl), kainit
(KCľVlgSO r31 H)), karnalit (KCPMgCP6H2O) obvykle spoločne s kainititom (NaCl)

konvenčnou ťažbou alebo ťažbou pomocou roztoku, t. j. rozpustením horniny roztokom, ktorý je

možné čerpať z bane do podniku spracovania. Draslík je tiež regenerovaný zo soľných jazier
obvykle prirodzeným odparovaním za vzniku kryštalizácie zmesi karnalitu a kainititu, ktorá sa
následne spracováva na separáciu a regeneráciu chloridu draselného. Zdroje draslíka sú

obmedzené a hlavná časť v súčasnosti známych zásob sa nachádza iba v dvoch štátoch, a to v

Kanade a v Rusku. Preto existuje všeobecný environmentálny záujem na regeneráciu draslíkových
solí z odpadov, ako napríklad z vedľajších produktov APC, na zvýšenie životnosti

neobnoviteľných obmedzených ložísk minerálov.

[0015] Všeobecne má spoločnosť veľký záujem na premene odpadov na produkty, čím sa
minimalizuje potreba ťažby prírodných zdrojov. Také prístupy prispievajú k zníženiu negatívnych

environmentálnych účinkov spojených s ťažbou prirodzených zdrojov. Ďalej existuje všeobecný

environmentálny záujem premeniť odpady na produkty, aby sa minimalizovala likvidácia odpadov
s negatívnym dopadom na životné prostredie a aby sa získali ďalšie výhody, ako je zníženie

spotreby energie vďaka recyklácii atď.

[0016] Soľný výluhový roztok z premývania vedľajších produktov APC obvykle zahrnuje zmes
vápenatých, sodných a chloridových solí. Relatívne množstvo rôznych solí sa však líši v rôznych

časoch a v rôznych podnikoch. Obzvlášť ak je vedľajšie produkty APC pochádzajúce z niekoľkých

spaľovaní potreba premyť v jedinom centrálnom podniku.

[0017] U.S. patent 6,319,482 opisuje úpravu popolčeka/APC rezíduí vrátane regenerácie olovnatej
soli. Popolček/APC rezíduá majú vysoký obsah CaCh, ktoré je predmetom záujmu o regeneráciu.

V prvej fáze sa popolček/APC rezíduá premyjú, a potom sa uskutoční fázová separácia, čím sa
získa prvý vápnikom obohatený filter a filtrát. V druhom kroku sa filtrát spracuje na regeneráciu
kovu prispôsobením pH. V treťom stupni sa zvyškový soľný roztok zakoncentruje odparením na

regeneráciu koncentrovaného a vyčisteného soľného roztoku chloridu vápenatého. Vyzrážaná
zmes KCl a NaCl sa odstráni ako vedľajší produkt a zlikviduje ako odpad alebo použije ako

posypová soľ. Hlavným cieľom spôsobu je regenerácia CaCh, čo bohužiaľ v podstate nerieši

likvidáciu zmesi NaCl a KCl. Použitie zmesi NaCl a KCl ako posypovej soli ďalej nie je optimálne,
pretože obsah KCl prispieva hlavne k hnojeniu prostredia, ale nie je príliš účinný pri znižovaní
teploty topenia vody. Sústredenie na regeneráciu CaCh tiež vedie k tomu, že spôsob je možné

uskutočniť iba na počiatočných materiáloch majúcich vysoký obsah CaCh.

[0018] V publikácii „Recovery of soluble chloride salts from the wastewater generated during the
washing process of municipal solid wastes incineration fly ash“ od H. Tang a kol. in Environmental

Technology, 2014, zv. 35, č. 22, str. 2863-2869 sa diskutuje regenerácia chloridovej soli

z popolčeka zo spaľovania komunálneho odpadu. Navrhuje sa spôsob separácie týchto troch solí.
Premývací roztok je odparovaný v troch samostatných výparníkoch na získanie troch rôznych

frakcií kryštalických solí. V prvej frakcii sa získa takmer čistý NaCl. V druhej frakcii sa získa
zmes NaCl a KCl. Po rozpustení tejto frakcie do vody sa pridá etanol, čo vedie k vyzrážaniu čistého

KCl. Tretia frakcia zahrnuje zvyškový NaCl spolu s časťou KCl a CaCh a zostáva len roztok KCl
a CaCh. Tretia frakcia sa vráti do východiskového roztoku, zatiaľ čo KCl a CaCh v roztoku sú

separované pridaním etanolu, vyzrážaním KCl a ponechaním CaCh v koncovom roztoku. Tento

spôsob je komplexný a veľmi nákladný kvôli potrebe troch výparníkov. Ak sa má etanol znovu

používať, je nutné uskutočniť destilačné kroky, čo spôsob činí komplexným a náročným na

energiu.

[0019] Vo zverejnenej japonskej prihláške JP 2011-14846A je opísaná regenerácia KCl z
popolčeka zo spaľovania komunálneho odpadu. Pri premývaní popola sa CaCh nechá vyzrážať do

zvyškového popola pridaním oxidu uhličitého za vzniku CaCO3. KCl je separovaný pri nízkej
teplote < 20 °C. Hlavnou nevýhodou tohto spôsobu je potreba veľkého množstva oxidu uhličitého.
Ďalej, pretože konverzia CaCh na CaCO3 vyžaduje vyváženie uvoľneného aniónu Cl katiónom,
je obvykle potrebné veľké množstvo bázy, ako je NaOH, aby spôsob získal primeraný výťažok

konverzie CaCh. Okrem toho nie je CaCh v spôsobe regenerovaný, miesto toho sa transformuje
na CaCO3 v popolčeku, čím sa značne zvyšuje množstvo na likvidáciu a súvisiace náklady.

[0020] U.S. patent 2839360 opisuje spôsob redukcie koncentrácie solí alkalických kovov v
soľných roztokoch chloridu vápenatého vytvorením podvojnej soli medzi KCl a CaCl2. U.S.
patent 3279897 a U.S. 3212863 opisujú spôsob vyzrážania KCl zo soľných zmesí pridaním

amoniaku. U.S. patent 3359079 opisuje spôsob vyzrážania draselných halidov zo zmesných
soľných roztokov pomocou organických rozpúšťadiel. Použitie amoniaku alebo organických
rozpúšťadiel na regeneráciu chloridu draselného vyžaduje zložité destilačné systémy a obvykle

tiež niekoľko výparníkov, čo činí spôsob zložitým a energeticky náročným.

[0021] Je potrebný spôsob, ktorý by umožnil separovať a regenerovať chloridové soli z vedľajších

produktov APC, vedľajších produktov ZLD a soľných efluentov vo forme komerčných produktov
(s možnosťou rôznych úrovní čistoty) na predaj. Taký prístup vyrieši jeden z problémov likvidácie

vedľajších produktov APC nezávisle od miesta prevádzky. Ďalej nebude potrebná nákladná

likvidácia vedľajších produktov ZLD.

[0022] Vo Švédsku je bežné používať chlorid sodný na rozmrazovanie vozoviek. Použitie
posypovej soli vo Švédsku činí okolo 300 000 ton ročne. Je bežné sypať chlorid sodný ako 23%

hmotnostný roztok. Posyp chloridom sodným v kvapalnej forme má výhodu rýchlej reakcie v
porovnaní s posypom pevným chloridom sodným, pretože pevný chlorid sodný musí absorbovať
teplo z prostredia, aby sa rozpustil do roztoku, ktorý môže pôsobiť ako rozmrazovač.

[0023] Pri rozmrazovaní je dôležité, aby cesta čo najrýchlejšie uschla. Riziko opakovaného
zmrznutia sa minimalizuje, keď je povrch cesty suchý. Počet uskutočnených posypov soľou klesá,
čo umožňuje úsporu ako paliva, tak chemikálií. Je známe, že použitie chloridu sodného ako

posypovej soli spôsobuje rýchle uschnutie cesty. Oproti tomu pri použití chloridu vápenatého ako

posypovej soli cesty tak rýchle neusychá, pretože chlorid vápenatý je hygroskopická soľ, ktorá

udržuje vlhkosť na ceste. Preto má používanie chloridu vápenatého ako posypovej soli s cieľom

rozmraziť zásadnú nevýhodu v porovnaní s použitím chloridu sodného.

[0024] Používanie čistého chloridu sodného ako posypovej soli má tiež svoje nevýhody. Hlavnou

nevýhodou čistého chloridu sodného je to, že jeho účinnosť klesá, keď teploty klesnú na -5 až 7 °C, a vôbec neúčinkuje pri teplotách pod -9 °C. Oproti tomu chlorid vápenatý je účinný až do 20 °C. (Teoreticky za ideálnych podmienok až do -40 °C).

[0025] Je potrebný jednoduchý spôsob na separáciu a regeneráciu CaCh, NaCl a KCl vo v podstate
čistých formách z ich zmesí. Je tiež potrebný spôsob umožňujúci separáciu týchto troch solí bez
nutnosti destilácie organických rozpúšťadiel alebo viacerých krokov odparovania. Ďalej je

potrebný robustný spôsob regenerácie soli, ktorý zvládne veľkú variabilitu pomerov solí vo
vstupnej surovine počas celej doby, pretože kompozícia a pomery prvkov v odpade sa v čase
značne líši a celkové množstvá sú omnoho menšie v porovnaní s minerálnymi zásobami alebo

soľnými jazerami. Tiež je potrebný spôsob regenerácie soli z premývania vedľajších produktov
APC na umožnenie prevádzky na miestach, kde je vypúšťanie slaného efluentu zakázané. Je

potrebný spôsob, ktorý môže umožniť spracovanie slaných efluentov bez tvorby problematických
odpadov vedľajších produktov. Je potrebný spôsob, ktorý môže umožniť zníženie obsahu chloridu

vo vedľajších produktoch APC na umožnenie likvidácie na skládkach a súčasne minimalizáciu
hmotnosti likvidovaného materiálu. Je tiež potrebný spôsob, ktorý môže umožniť regeneráciu

draslíka z vedľajších produktov APC/ZLD v čistej forme vhodnej na použitie ako surového
materiálu, napr. hnojív. Je ďalej potrebný spôsob, ktorý môže umožniť regeneráciu chloridu

sodného z vedľajších produktov APC/ZLD v čistej forme vhodnej na použitie ako posypová soľ
alebo surový materiál napr. pre chlór-alkalický priemysel. Je ďalej potrebný spôsob, ktorý môže

umožniť regeneráciu chloridu vápenatého z popolčeka vedľajších produktov APC/ZLD v čistej

forme vhodnej na použitie napr. ako materiál na rozmrazovanie alebo kontrolu prachu. Je
všeobecne potrebný spôsob, ktorý umožňuje konverziu odpadov na produkty.

PODSTATA VYNÁLEZU

[0026] Všeobecným cieľom predkladanej technickej prezentácie je tak poskytnúť zariadenie a

spôsoby na separáciu a regeneráciu CaCh, NaCl a/alebo KCl v komerčne čistej forme z ich zmesí,
a to ekonomickým a efektívnym spôsobom.

[0027] Vyššie uvedený cieľ je dosiahnutý spôsobmi a prístrojmi podľa nezávislých nárokov.

Výhodné uskutočnenia sú definované v nezávislých nárokoch.

[0028] Všeobecne povedané, v prvom aspekte spôsob regenerácie solí zahrnuje poskytnutie
východiskového materiálu zahrnujúceho aspoň jeden zo počiatočného vodného roztoku
obsahujúceho ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca a materiálu, ktorý pri kontakte s vodou tvorí
počiatočný vodný roztok zahrnujúci ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca. Východiskový materiál je

upravený do obohateného vodného roztoku s koncentráciou CaCh aspoň 15 hmotnostných %.

Úprava zahrnuje aspoň jednu redukciu obsahu vody a pridanie aspoň Ca. Úprava vytvára pevnú
zmes NaCl a KCl. Pevná zmes NaCl a KCl je separovaná z obohateného vodného roztoku za zisku

ochudobneného vodného roztoku zahrnujúceho ióny Ca a Cl ako hlavné rozpustené látky.

[0029] V druhom aspekte zariadenie na regeneráciu solí zahrnuje vstupnú sekciu a sekciu prvej

fázy. Sekcia prvej fázy zahrnuje upravovacie zariadenie a separátor soľnej zmesi. Vstupná sekcia
je zariadená na poskytnutie východiskového materiálu zahrnujúceho aspoň jeden zo počiatočného

vodného roztoku obsahujúceho ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca a materiálu, ktorý pri kontakte s
vodou tvorí počiatočný vodný roztok zahrnujúci ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca do sekcie prvej fázy.

Upravovacie zariadenie je zariadené na úpravu východiskového materiálu poskytnutého zo
vstupnej sekcie do obohateného vodného roztoku, ktorý má koncentráciu CaCh aspoň 15

hmotnostných %, čím vzniká pevná zmes NaCl a KCl. Upravovacie zariadenie zahrnuje aspoň
jedno zariadenie na redukciu vody a vstup pre prísady. Zariadenie na redukciu vody je zariadené

na odstraňovanie vody zo počiatočného vodného roztoku. Vstup pre prísady je zariadený na

pridávanie aspoň iónov Ca do počiatočného vodného roztoku. Separátor soľnej zmesi je zariadený
na separáciu pevnej zmesi NaCl a KCl z obohateného vodného roztoku za zisku ochudobneného

vodného roztoku zahrnujúceho ióny Ca a Cl ako hlavné rozpustené látky.

[0030] Jednou z výhod navrhovanej technológie je, že spôsob regenerácie soli je ekonomicky a
energeticky efektívny a súčasne robustný, čo sa týka veľkej variability v pomeroch medzi rôznymi

soľami v surovine. Ďalšie výhody budú jasné pri čítaní podrobného opisu.

STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV

[0031] Tento vynález, spolu s jeho ďalšími cieľmi a výhodami, je možné najlepšie pochopiť
odkazom na nasledujúci opis spoločne so sprievodnými obrázkami, kde:

OBR. 1 je grafické znázornenie elementárnej kompozície výluhového roztoku APCBP

pochádzajúceho z rôznych vedľajších produktov APC;
OBR 2 je grafické znázornenie rozpustnosti NaCl v prítomnosti KCl a CaCh pri dvoch

rôznych teplotách;
OBR. 3 je grafické znázornenie rozpustnosti KCl v prítomnosti NaCl a CaCh pri dvoch

rôznych teplotách;
OBR. 4 je vývojový diagram krokov uskutočnenia spôsobu regenerácie solí;
OBR. 5 je blokový diagram častí uskutočnenia zariadenia na regeneráciu solí;
OBR. 6 je vývojový diagram časti krokov uskutočnenia kroku poskytovania východiskového

materiálu;

OBR. 7 je schematické znázornenie uskutočnenia systému na premývanie vedľajších
produktov APC (APCBP);
OBR. 8 je grafické znázornenie výsledkov z premývania vedľajších produktov APC v

ustálenom stave;
OBR. 9 je grafické znázornenie výsledkov skúšok vylúhovania uskutočnených na premytých

vedľajších produktoch APC po testoch prevádzky v ustálenom stave;
OBR. 10 je vývojový diagram čiastkových krokov iného uskutočnenia kroku poskytovania

počiatočného vodného roztoku iónov;
OBR. 11 je grafické znázornenie redukcie obsahu amoniaku vo výluhovom roztoku APCBP

stripovaním počas miešania;
OBR.

12 je vývojový diagram čiastkových krokov uskutočnenia kroku úpravy

východiskového materiálu;
OBR. 13 je blokový diagram častí uskutočnenia sekcií prvej a druhej fázy zariadenia na

regeneráciu solí;
OBR. 14 je diagram ilustrujúci čistotu roztoku chloridu vápenatého s okolo 35 hmotnostnými %

v závislosti od teploty;
OBR. 15 je vývojový diagram čiastkových krokov uskutočnenia krokov pridávania pevnej

zmesi do vodného roztoku a separácia NaCl a KCl na jednotlivé frakcie;
OBR. 16 je blokový diagram častí uskutočnenia čističky CaCh v zariadení na regeneráciu soli;
OBR. 17 je vývojový diagram čiastkových krokov uskutočnenia kroku čistenia CaCh;
OBR. 18 je blokový diagram častí iného uskutočnenia čističky CaCh v zariadení na

regeneráciu solí;
OBR. 19 je vývojový diagram čiastkových krokov iného uskutočnenia kroku čistenia CaCh;
OBR. 20 je blokový diagram častí uskutočnenia sekcií prvej fázy zariadenia na regeneráciu

solí; a

OBR. 21 je vývojový diagram čiastkových krokov uskutočnenia kroku separácie pevnej zmesi

NaCl a KCl.

PODROBNÝ OPIS

[0032] Na všetkých obrázkoch sa pre podobné alebo zodpovedajúce prvky používajú rovnaké
alebo zodpovedajúce referenčné čísla.

[0033] Niektoré z bežne používaných termínov predkladaného opisu je potrebné vyložiť takto:
Vedľajšie produkty kontroly znečistenia ovzdušia (APC) - vedľajšie produkty vzniknuté úpravou

plynov a častíc vychádzajúcich zo spaľovacej komory. Napríklad vedľajšie produkty z

elektrostatických filtrov, ktoré sa často nazývajú popolček, vedľajšie produkty zo suchého čistenia

plynných nečistôt, vedľajšie produkty z mokrého čistenia plynných nečistôt, vedľajšie produkty z
úpravy odpadových vôd vzniknuté pri kontrole znečistenia ovzdušia atď.

[0034] Vedľajšie produkty spaľovania odpadu (WI) - vedľajšie produkty vzniknuté pri spaľovaní,
vrátane vedľajších produktov popola z dna a kontroly znečistenia ovzdušia (APC)

Výluhový roztok vedľajších produktov kontroly znečistenia ovzdušia (APCBP) - roztok vznikajúci
kontaktovaním vedľajších produktov kontroly znečistenia ovzdušia (APC) s vodným roztokom,
ako je voda, soľný roztok, kyslý roztok alebo zásaditý roztok

Prítomnosťou „pevných látok“ v kontakte s roztokom sa rozumejú vyzrážané látky a/alebo

nerozpustené látky.

[0035] Na lepšie pochopenie navrhovanej technológie môže byť vhodné začať krátkym prehľadom
úpravy odpadov.

[0036] Spaľovanie je bežným spôsobom úpravy pevného komunálneho odpadu, ktorý dosahuje

zníženie objemu až o cca 90 percent a zníženie hmotnosti až o cca 75 percent. Spaľovanie
komunálnych odpadov umožňuje ničenie patogénov a organických kontaminantov, rovnako ako

možnú regeneráciu energie vo forme tepla a/alebo elektriny. Počas spaľovania komunálneho
odpadu vznikajú vedľajšie produkty kontroly znečistenia ovzdušia (APCBP), ktoré vznikajú pri

úprave spalín vychádzajúcich zo spaľovacej komory. Vedľajšie produkty APC sú pri likvidácii na

skládke často považované za nebezpečný odpad kvôli vysokému obsahu vo vode rozpustných

chloridových solí a obsahu ťažkých kovov. Chemická kompozícia vedľajších produktov APC
závisí od typu spaľovaného odpadu, spôsobu spaľovania a od spôsobu úpravy spalín a úpravy

odpadových vôd u vodných efluentov. Typická kompozícia vedľajších produktov APC vo

Švédsku je nasledujúca: hlavnými hmotnostnými zložkami sú Ca (20-40 %), Si (5-20 %), Cl (10
50 %), K (1-6 %), Na (1-8 %), Zn (1-6 %) a Al (1-8 %). Ďalšie prvky zahrnujú Fe (0,5- 3 %), P

(0,05-4 %), Mg (1-4 %), Ti (0,1-2 %) atď. Ťažké kovy ako Pb, Ti, Cd, Ni, Cr, Cu, B atď. sú

obvykle prítomné v koncentráciách v rozsahu 0,001 až 1 hmotnostné %. Obsah organického uhlíka
závisí do značenej miery od spôsobu spaľovania a pohybuje sa obvykle od 0,2 % až po 10

hmotnostných %. Anorganický uhlík je obvykle pod 2 hmotnostnými %.

[0037] Anorganické vo vode rozpustné soli vo vedľajších produktoch APC, najmä chloridy,
predstavujú pri likvidácii na skládke potenciálne riziko lúhovania. Preto sú vedľajšie produkty
APC obvykle klasifikované ako nebezpečný odpad podľa obsahu chloridov, keď sa likvidujú na

skládke. Je známe, že premývanie vedľajších produktov APC vodou môže extrahovať rozpustné
soli a zlepšiť kvalitu premytého rezídua, čo v niektorých prípadoch môže umožniť likvidáciu

dokonca aj odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Už sú v prevádzke celé podniky na premývanie
vedľajších produktov APC, aby boli zbavené obsiahnutých vo vode rozpustných chloridových solí.

[0038] Ako je však diskutované vyššie, v množstve prípadov je likvidácia soľných efluentov
vytvorených pri premývaní problematická. Preto je potrebný spôsob, ktorý by umožnil získať
chloridové soli z operácií premývania vedľajších produktov APC vo forme komerčných produktov

na predaj, aby sa vyriešili problémy s likvidáciou, zlepšila sa ekonomika spôsobu úpravy a
umožnila sa prevádzka v miestach, kde chýba možnosť vypúšťania soľných efluentov.

[0039] V technike je známa separácia chloridu sodného a chloridu draselného z ich zmesí.
Princípom takej separácie je to, že rozpustnosť chloridu draselného sa zvyšuje a rozpustnosť

chloridu sodného sa znižuje pri rastúcej teplote. A samozrejme naopak, rozpustnosť chloridu

draselného sa znižuje a rozpustnost’ chloridu sodného sa zvyšuje s rastúcimi teplotami. Zmesi
chloridu sodného a chloridu draselného môžu byť prítomné v soľných roztokoch z ťažby roztokov

pevných minerálov, v soľných jazerách, soľných roztokoch z odsoľovania morskej vody atď.
Bežným spôsobom spracovania takých zmesí chloridu sodného a chloridu draselného je
kryštalizácia časti chloridu sodného odparením vody a následným ochladením roztoku, čím
vykryštalizuje časť chloridu draselného. Ďalším krokom je recyklácia a zmiešanie výstupu z

kryštalizácie chloridu draselného s novým vstupným soľným roztokom a opakovanie spôsobu. V

ťažbovom priemysle veľké objemy ekvilibračných nádob obvykle zaručujú relatívne konštantný
pomer medzi rozpustenými soľami (NaCl a KCl), čo umožňuje relatívne konštantné nastavenie

prevádzky. Ďalej je možné poznamenať, že pri separácii NaCl a KCl v ťažbovom priemysle

všeobecne nebýva prítomný chlorid vápenatý.

[0040] Hlavným problémom pri pokuse o regeneráciu chloridových solí z výluhového roztoku

APCBP je však to, že pomer medzi rôznymi soľami sa v čase veľmi mení. Obrázok 1 ukazuje

rozdiel v pomeroch solí vo výluhovom roztoku APCBP z rôznych vedľajších produktov APC
majúcich rôzny pôvod. Všeobecne existuje rozdiel v kompozícii vedľajších produktov APC v
závislosti od typu spaľovaného odpadu, spôsobu použitého na spaľovanie a úpravy spalín. Okrem
toho u vedľajších produktov APC pochádzajúcich z rovnakého spaľovania a úpravy spalín obvykle
existujú odchýlky v kompozícii v čase, pretože kompozícia odpadového paliva sa môže v čase

meniť. Rozdiely v elementárnej kompozícii v čase sťažujú regeneráciu chloridu sodného a
chloridu draselného z výluhového roztoku APCBP podľa najmodernejších princípov, pretože

prevádzka je obvykle v oveľa menšom meradle v porovnaní s ťažbovým priemyslom, a preto je

nákladná a nie je vždy možné mať veľké ekvilibračné nádoby na získanie relatívne konštantnej

kompozície roztoku.

[0041] Čínska patentová prihláška CN202007141U navrhuje regeneráciu chloridu sodného a
chloridu draselného z popolčeka komunálneho pevného odpadu pomocou vyššie opísaných

princípov, t. j. používanie NaCl odparovacieho kryštalizátora a KCl ochladzovacieho reaktora

podľa najmodernejších princípov. Keďže sú NaCl a KCl vo vode premývajúcej popolček

poskytované v roztoku, musí sa nastavenie výparníka meniť podľa rôznych pomerov Na/K, čo
komplikuje prevádzku. Ďalej, ako je vidieť na Obrázku 1, výluhový roztok APCBP bežne obsahuje

okrem chloridu sodného a chloridu draselného tiež vysoké hladiny rozpusteného chloridu
vápenatého. Pôvodom chloridu vápenatého vo vedľajších produktoch APC je obvykle reakcia
vápna (v popolčeku alebo pridávaného v spôsobe) s chlorovodíkom vznikajúcim pri spaľovaní
odpadových materiálov obsahujúcich chlór, ako je PVC atď. Nečakane bolo zistené, že ak je vo

výluhovom roztoku APCBP prítomný chlorid vápenatý, mení sa správanie rozpustnosti NaCl a
KCl, čo znemožňuje alebo aspoň veľmi komplikuje spustenie spôsobu podľa CN202007141U, ak

je prítomný chlorid vápenatý. Bolo zistené, že pri vysokej koncentrácii chloridu vápenatého v

pozadí sa správanie rozpustnosti NaCl a KCl mení v opačnom smere než u roztoku bez chloridu
vápenatého. Okrem toho má chlorid vápenatý veľký „vysoľovací“ účinok ako na chlorid sodný,

tak na chlorid draselný, čo prakticky vylučuje separáciu chloridu sodného a chloridu draselného

podľa vyššie opísaných zásad.

[0042] V prípadoch, kedy je vo vstupnom minerálnom roztoku použitom na extrakciu draslíka
prítomný chlorid vápenatý, napríklad v Mŕtvom mori v Izraeli/Jordánsku, vysoký obsah

rozpusteného horčíka umožňuje separáciu KCl od soľného roztoku kryštalizáciou karnalitu.

Separovaný soľný roztok obsahujúci rozpustený chlorid vápenatý nie je regenerovaný, ale vrátený
do mora.

[0043] Obrázky 2 a 3 ukazujú experimentálne výsledky získané predkladajúcimi vynálezcami.
Obrázok 2 ukazuje správanie rozpustnosti NaCl v prítomnosti KCl a CaCl2 pri dvoch rôznych

teplotách a Obrázok 3 ukazuje správanie rozpustnosti KCl v prítomnosti NaCl a CaCl2pri dvoch
rôznych teplotách. Obrázky 2 a 3 ukazujú výsledky z rovnakého experimentu. Napríklad

reziduálnu koncentráciu Na pre koncentráciu K na Obr. 3 je možné vyčítať z Obr. 2. Z obrázkov
je jasné, že chlorid vápenatý má veľký „vysoľovací“ účinok ako na NaCl, tak na KCl, čo znamená,
že pri vyššej koncentrácii CaCl2 sú reziduálne koncentrácie NaCl a KCl nižšie. Z obrázkov je tiež

jasné, že nižšie teploty vedú k trochu nižším reziduálnym koncentráciám NaCl a KCl. Avšak
koncentrácia CaCh má väčší účinok na „vysoľovanie“ než pokles teploty.

[0044] Dáta o rozpustnosti kvartérneho systému NaCl-KCl-CaCl2-H2O sú k dispozícii od veľkého
množstva zdrojov. V publikácii J. Chem. Eng. Data 2015, 60, str. 1886-1891, D. Li a kol. skúmajú

rovnováhu pri 303,15 K. V publikácii Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, zv. 95 (2009)
2, str. 361-367, D. Li a kol. skúmajú rovnováhu pri 308,15 K. V publikácii Fluid Phase Equilibria
269 (2008) str. 98-103, T Deng a kol. skúmajú rovnováhu pri 288,15 K. V publikácii Russian

Journal of Physical Chemistry A, 2011, zv. 85, č. 7, str. 1149-1154, J-M Yang a kol. skúmajú

rozpustnost’ v systéme NaCl-CaCl2-H2O a KCl-CaCl2-H2O pri 75 °C. V publikácii Journal of
Korean Chemical Society, 2010, zv. 54, č. 3, str. 269-274, J-M Yang a kol. skúmajú rozpustnost
v systéme NaCl-CaCl2-H2O a KCl-CaCl2-H2O pri 50 °C.

Tabuľka 1. Čistota roztokov chloridu vápenatého získaných po kryštalizácii alkalických solí ako
funkcia koncentrácie chloridu vápenatého a teploty

Teplota (°C)

Koncentrácia CaCh (hmotnostné %)

Čistota roztoku CaCh (% CaCh)

-16

40

94

-6

30

85

7

30

83

7

35

91

7

40

93

22

30

80

Teplota (°C)

Koncentrácia CaCh (hmotnostné %)

Čistota roztoku CaCh (% CaCh)

22

35

88

22

40

92

22

50

92

50

55

90

70

60

94

85

40

82

85

55

90

[0045] Pretože je v literatúre k dispozícii iba obmedzené množstvo údajov týkajúcich sa správania
zmesí CaCh, NaCl a KCl, systém CaCh-NaCl-KCl-H2O bol experimentálne skúmaný v širokej

škále teplôt a koncentrácií. Tabuľka 2 ukazuje čistotu roztokov chloridu vápenatého získaných po
kryštalizácii alkalických solí (NaCl a KCl) ako funkciu koncentrácie chloridu vápenatého a teploty.

Z Tabuľky 1 vyplýva, že pre roztok chloridu vápenatého je možné dosiahnuť čistotu až okolo 94

hmotnostných %, „vysoľovaním“ zmesi chloridu sodného a chloridu draselného pri určitých

kombináciách koncentrácií a chloridu vápenatého a teplôt.

[0046] Pretože bolo experimentálne preukázané, že je nemožné, alebo prinajmenšom veľmi
náročné separovať čistý NaCl a KCl z roztokov obsahujúcich CaCl2 konvenčným odparovaním a
ochladzovaním, napr. podľa CN202007141U, prístup v súčasnej dobe používaný v technológii je

v prvej fáze separácia zmesi NaCl a KCl z roztoku CaCl2 a výhodne v druhej fáze separácia NaCl
a KCl z tejto zmesi. Prvá fáza tak používa rôzne rozpustnosti NaCl a KCl v roztokoch s vysokou

koncentráciou CaCl2 na separáciu Ca z Na a K.

[0047] Obr. 4 ilustruje vývojový diagram krokov jedného uskutočnenia spôsobu regenerácie solí.

Spôsob začína krokom 200. V kroku 210 je poskytnutý východiskový materiál obsahujúci aspoň
počiatočný vodný roztok alebo východiskový materiál, ktorý pri kontakte s vodou tvorí počiatočný
vodný roztok. Počiatočný vodný roztok zahrnuje ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca. V typickom

prípade počiatočný vodný roztok zahrnuje Ca, pretože to bol pôvod predkladaných návrhov na

separáciu. Je však tiež možné uskutočniť predkladané spôsoby na počiatočných roztokoch, ktoré

majú veľmi nízky obsah Ca, pretože v nasledujúcom kroku môže byť do spôsobu pridaný potrebný
ión Ca z iných zdrojov. V kroku 230 je počiatočný vodný roztok upravený na obohatený vodný

roztok majúci koncentráciu CaCh aspoň 15 hmotnostných %. Tento krok úpravy zahrnuje
redukciu obsahu vody a/alebo pridanie Ca. Tento krok úpravy vytvára pevnú zmes NaCl a KCl.

Táto pevná zmes je výsledkom skôr diskutovaného efektu „vysoľovania“. CaCh je v roztoku
ponechaný, obvykle v relatívne čistej forme. V kroku 235 je pevná zmes NaCl a KCl separovaná

z obohateného vodného roztoku za zisku ochudobneného vodného roztoku zahrnujúceho ióny Ca
a Cl ako hlavné rozpustené látky. Tento ochudobnený vodný roztok však môže zahrnovať menšie

koncentrácie napr. NaCl a KCl. Ako bude diskutované v súvislosti s rôznymi uskutočneniami,
tento obohatený produkt vodného roztoku môže byť použitý tak, ako je, alebo môže byť dodatočne
upravený napríklad na zlepšenie čistoty alebo na výrobu pevného produktu. Spôsob končí krokom

299.

[0048] Na obrázku sú kroky 210 a 230 ilustrované ako dva po sebe nasledujúce kroky. V

alternatívnych uskutočneniach však aspoň časti krokov 210 a 230 môžu byť uskutočnené súčasne
a/alebo nezávisle od seba navzájom, alebo v jednom integrovanom kroku.

[0049] V jednom konkrétnom príklade sa pevný odpadový produkt ZLD zložený z pevnej zmesi
CaCl2, NaCl a KCl privádza do reaktora. Tento pevný odpad môže obsahovať reziduálnu vlhkosť.

Východiskový materiál tu zahrnuje materiál, ktorý pri kontakte s vodou vytvorí počiatočný vodný
roztok zahrnujúci ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca. Preto sa do reaktora zavádza tiež vodný roztok,
napr. voda. Odpadový produkt pozostávajúci z pevného CaCO3 sa pridáva do reaktora, rovnako
ako koncentrovaná HCl na konverziu pridaného CaCO3 na CaCh uvoľnením CO2. Všetky
reaktanty sú miešané pri laboratórnej teplote. Vznikne roztok s 35 hmotnostnými % CaCh

obsahujúci zmes NaCl a KCl, ktorá sa ďalej spracováva. Pevný odpad ZLD nie je vo vode úplne
rozpustený, aby tvoril vodný roztok. Hlavná časť NaCl a KCl v odpadovom produkte ZLD sa

nemusí vôbec rozpustiť, ale zostáva pevná v celom spôsobe. Východiskový materiál potom
obsahuje menšiu časť rozpusteného NaCl a KCplus pevnú zmes solí. Pridanie Ca iónov a Cl iónov
potom poskytuje požadovaný obsah CaCl2.

[0050] Zmes NaCl a KCl má ako taká nízku hodnotu a na regeneráciu hodnotných produktov musí
byť zmes ďalej spracovaná na dosiahnutie NaCl a KCl vo v podstate čistých frakciách. V U.S.

patente 2,788,257 je opísaný spôsob kryštalizácie na regeneráciu slyvitu zo sylvitovej rudy.
Účinná regenerácia vysoko čistého KCl je dosiahnutá nasýtením soľného roztoku, ak ide o KCl.

Avšak NaCl prítomný v reziduálnom vedľajšom produkte je takým spôsobom kontaminovaný
reziduálnym množstvom KCl. Rovnako publikácia „Potassium Compounds“ od M.B. Freilich a

kol. v Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, zverejnená on-line 15. septembra 2004,

navrhuje podobný prístup, ktorý dáva rezíduum nerozpustenej zmesi NaCl s určitým množstvom

KCl a eventuálne tiež ílu. Tieto postupy preto nie je možné použiť ako také na výrobu jednotlivých
v podstate čistých frakcií KCl a NaCl.

[0051] Boli uskutočnené niektoré pokusy opísané v literatúre na regeneráciu solí z roztoku

pochádzajúceho z čistenia vodného popolčeka pochádzajúceho zo spaľovania komunálnych
odpadov. Čínska patentová prihláška CN202007141U navrhuje regeneráciu chloridu sodného a
chloridu draselného z takého premývacieho roztoku pomocou odparovacieho kryštalizátora NaCl

a chladiaceho reaktora KCl. Keďže sú NaCl a KCl poskytované v roztoku, musí sa nastavenie
výparníka meniť podľa rôznych pomerov Na/K, čo prevádzku veľmi komplikuje. Predkladajúci

prihlasovateľ ďalej zistil, že ak je v roztoku prítomný chlorid vápenatý, mení správanie
rozpustnosti NaCl a KCl, čo spôsob znemožňuje, alebo ho prinajmenšom činí veľmi náročným.

Keď je prítomný chlorid vápenatý, je nemožné alebo prinajmenšom veľmi náročné kryštalizovať
čisté soli NaCl a KCl, ako je v texte ďalej opísané.

[0052] V tu navrhovanej technológii sa pevná zmes NaCl a KCl ďalej spracováva. Ďalej v

súvislosti s Obr. 4, v kroku 240 sa pevná zmes NaCl a KCl pridáva do vodného roztoku. Tak sa
KCl a aspoň časť NaCl zriedi za vzniku zmesného vodného roztoku. V konkrétnych

uskutočneniach môžu časti NaCl zostať v pevnej forme. V kroku 245 sú NaCl a KCl separované

na jednotlivé frakcie zo zmesného vodného roztoku. Kroky 240 a 245 môžu byť uskutočnené
podľa rôznych spôsobov známych v doterajšom stave techniky. Príklady takých spôsobov sú
uvedené napr. v časti Doterajší stav techniky alebo na začiatku tohto podrobného opisu. Výhodné
uskutočnenia budú diskutované nižšie.

[0053] Obr. 5 ilustruje vývojový diagram častí jedného uskutočnenia zariadenia 1 na regeneráciu
soli. Zariadenie 1 na regeneráciu soli zahrnuje vstupnú sekciu 10. Táto vstupná sekcia 10 môže v

určitých uskutočneniach byť vstupom surového materiálu, ale v iných uskutočneniach môže
zahrnovať sekcie spôsobu. To bude podrobnejšie diskutované ďalej. Vstupná sekcia 10 je

každopádne usporiadaná na poskytnutie východiskového materiálu 18 zahrnujúceho aspoň jeden

z počiatočných vodných roztokov obsahujúcich ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca a materiál, ktorý pri
kontakte s vodou tvorí počiatočný vodný roztok zahrnujúci ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca.
Zariadenie 1 na regeneráciu solí ďalej zahrnuje sekciu 20 prvej fázy napojenú na vstupnú sekciu
10, aby z nej prijímala východiskový materiál 18. Inými slovami je vstupná sekcia 10 zariadená

na poskytovanie východiskového materiálu 18 do sekcie 20 prvej fázy.

[0054] Sekcia 20 prvej fázy zahrnuje upravovacie zariadenie 24 a separátor 28 soľnej zmesi.
Upravovacie zariadenie 24 je zariadené na úpravu východiskového materiálu 18 poskytnutého zo
vstupnej sekcie 10 do obohateného vodného roztoku 25, ktorý má koncentráciu CaCh aspoň 15

hmotnostných %. Upravovacie zariadenie 24 zahrnuje aspoň jedno zariadenie 26 na redukciu vody
a vstup pre prísady 27. Zariadenie 26 na redukciu vody je zariadené na odstraňovanie vody z

počiatočného vodného roztoku 18 na tvorbu obohateného vodného roztoku 25. Vstup pre prísady
27 je zariadený na pridávanie aspoň Ca iónov a voliteľne Cl iónov do východiskového materiálu
18, aby vznikal obohatený vodný roztok 25. Kvôli efektu „vysoľovania“ vzniká pevná zmes 32

NaCl a KCl. Separátor 28 soľnej zmesi je zariadený na separáciu pevnej zmesi 32 NaCl a KCl z

obohateného vodného roztoku 25 za zisku ochudobneného vodného roztoku 34 zahrnujúceho ióny
Ca a Cl ako hlavné rozpustené látky. Ako bude diskutované v súvislosti s rôznymi uskutočneniami
nižšie, tento obohatený produkt vodného roztoku 25 môže byť použitý tak, ako je, alebo môže byť

dodatočne upravený napríklad na zlepšenie čistoty.

[0055] V alternatívnych uskutočneniach môže byť aspoň časť vstupnej sekcie 10 implementovaná
spoločne s upravovacím zariadením 24, pretože sú od seba závislé, alebo môže byť dokonca
integrovaná do procesnej jednotky, ako bolo diskutované v konkrétnom uskutočnení vyššie.

[0056] Vo výhodnom uskutočnení sa pevná zmes NaCl a KCl ďalej spracováva. Ďalej s odkazom

na Obr. 5 zariadenie 1 na regeneráciu solí ďalej zahrnuje sekciu 40 druhej fázy napojenú na sekciu
20 prvej fázy na umožnenie prenosu pevnej zmesi 32 NaCl a KCl. Sekcia 40 druhej fázy zahrnuje

rozpúšťač 42 a separačné zariadenie 44. Rozpúšťač 42 je zariadený na pridávanie pevnej zmesi 32
NaCl a KCl do vodného roztoku. Tak sa KCl a aspoň časť NaCl zriedi za vzniku zmesného
vodného roztoku 43. Separačné zariadenie 44 je zariadené na separáciu NaCl 48 a KCl 50 do
jednotlivých frakcií zo zmesného vodného roztoku 43. Separácia môže byť uskutočnená podľa
rôznych spôsobov známych v doterajšom stave techniky. Príklady takých spôsobov sú uvedené

napr. v časti Doterajší stav techniky alebo na začiatku tohto podrobného opisu. Výhodné
uskutočnenia budú ďalej diskutované nižšie.

[0057] Príkladné uskutočnenia budú teraz použité na ilustráciu rôznych aspektov spôsobov a
zariadenia na regeneráciu soli.

[0058] Východiskový materiál môže byť poskytnutý rôznymi spôsobmi. V jednom uskutočnení

krok poskytnutia 210 (Obr. 4) východiskového materiálu zahrnuje rozpustenie materiálu
obsahujúceho soľ. Taký materiál môže byť napr. v konkrétnom uskutočnení materiál ZLD, aspoň

čiastočne rozpustený vo vodnom roztoku. V konkrétnom uskutočnení môže materiál obsahujúci

soľ obsahovať odpadový materiál. Analogicky je v jednom uskutočnení vstupná sekcia 10 (Obr.
5) usporiadaná na príjem východiskového materiálu zo zariadenia na rozpustenie materiálu
obsahujúceho soľ, napr. ZLD materiálu, alebo všeobecne odpadového materiálu obsahujúceho soľ.

Alternatívne môže vstupná sekcia 10 (Obr. 5) obsahovať vstup pre materiál obsahujúci soľ a

rozpúšťač soľného materiálu zariadený na rozpustenie poskytnutého materiálu obsahujúceho soľ
do počiatočného vodného roztoku. Počiatočný vodný roztok môže tiež zahrnovať napr. pevnú
látku, vyzrážaný alebo nerozpustený NaCl a/alebo KCl.

[0059] V konkrétnom uskutočnení znázornenom na Obr. 6 krok poskytnutia 210 východiskového

materiálu zahrnuje krok 212, v ktorom sú poskytnuté vedľajšie produkty APC, a krok 214, v
ktorom je poskytnutý vodný roztok. V kroku 216 sú vedľajšie produkty APC premyté vodným

roztokom.

[0060] Ako konkrétny praktický príklad je používanou praxou premývania vedľajších produktov
APC vodným roztokom, ako je voda alebo kondenzát. Hmotnostný pomer vodného roztoku k

vedľajším produktom APC je všeobecne okolo 2 až 10. To obvykle vedie k soľnému efluentu s

koncentráciou rozpustených solí okolo 4 hmotnostných %. Pretože vo vode rozpustné chloridové
soli sa majú regenerovať z vedľajších produktov APC, voda vo výluhovom roztoku APCBP musí

byť obvykle odstránená odparením. Preto je koncentrácia solí vo výluhovom roztoku APCBP

nanajvýš dôležitá pre náklady na odparovanie vody. Všeobecne bude vyššia koncentrácia soli
vyžadovať nižšie odparovanie vody na jednotku vyrobenej soli, a tak nižšie prevádzkové náklady.

[0061] V konkrétnych uskutočneniach je možné zvýšiť koncentráciu solí výluhového roztoku

APCBP aplikáciou membránových technológií, ako je reverzná osmóza, reverzia elektrolýzy atď.
Avšak výluhový roztok APCBP má všeobecne vysokú zásaditosť (pH asi 11-12) a je presýtený

množstvom anorganických solí, ako je sadra, a rôznymi hydroxidmi, ktoré majú veľmi vysokú
tendenciu znečistenia membrán. Preto je použitie membránovej technológie na koncentráciu

výluhového roztoku APCBP obvykle nákladné alebo náročne prevádzkovateľné kvôli
prevádzkovým problémom spôsobeným znečistením membrán, obvykle v anorganickom meradle.

[0062] Vo výhodnom uskutočnení sa teda ťažkosti s použitím membránovej technológie na

koncentráciu výluhového roztoku APCBP eliminujú získaním vysokej koncentrácie soli už v
spôsobe premývania vedľajších produktov APC. Taký prístup vyžaduje jemnú premývaciu
operáciu, aby bola dosiahnutá vysoká koncentrácia solí vo výluhovom roztoku APCBP a súčasne

bolo získané premyté rezíduum splňujúce kritéria nízkeho obsahu chloridov na likvidáciu.

[0063] V jednom takom uskutočnení bolo zistené, že kinetika uvoľňovania chloridu z vedľajších

produktov APC je rýchla, čo vedie k takmer úplnému uvoľneniu chloridu počas okolo jednej
minúty až niekoľkých minút. Bolo tiež zistené, že je možné zvýšiť koncentráciu chloridov vo

výluhovom roztoku APCBP opakovaným použitím výluhového roztoku v nasledujúcom
premývacom cykle. Potom bol vyvinutý koncept premývacieho postupu, ktorý umožňuje zisk

vysoko soľného roztoku už počas spôsobu premývania a súčasne spĺňa kritériá na likvidáciu

rezídua.

[0064] Vedľajšie produkty APC obsahujú typicky okolo 20 hmotnostných percent rozpustných

chloridových solí. To znamená, že s cieľom získať soľný roztok s koncentráciou solí vyššou než
okolo 17 hmotnostných % by mal byť hmotnostný pomer kvapaliny k pevnej látke počas
premývania nižší než 1. Jedno uskutočnenie konceptu premývania vedľajších produktov APC je

uvedené na Obrázku 7. Systém na premývanie popola 12 alebo všeobecne premývania vedľajších

produktov APC má obsahovať vstupnú sekciu 10 (Obr. 5). Systém na premývanie popola 12
zahrnuje vstup 62 popola na dodávanie popolčeka 14 alebo všeobecne vedľajších produktov APC

a vstup 64 vody na dodávanie oplachovej vody 15. Systém na premývanie popola 12 ďalej zahrnuje
výstup 66 popola na odvádzanie premytého popola 16 alebo všeobecne premytých vedľajších

produktov APC a výstup 68 vodného roztoku na odvádzanie počiatočného vodného roztoku.
Popolček 14, t. j. vedľajšie produkty APC, sa mieša s recyklovaným výluhom 73 (akobude opísané

ďalej nižšie) v pomere kvapalina/pevná látka od 1 do viac než 20, výhodne medzi okolo 2 až 4.
Miešanie vedľajších produktov APC, t. j. popolčeka 14, a recyklovaného výluhového roztoku 73

je možné uskutočniť v akomkoľvek vhodnom miešacom prístroji 60, ako je tankový reaktor s

kontinuálnym miešaním (CSTR), in-line statický mixér atď. Samozrejme je možné do série zapojiť
množstvo po sebe nasledujúcich miešacích prístrojov. Takto vzniká suspenzia 65. Po zmiešaní je
suspenzia 65 vedená trubicou 67 do separačného prístroja 70 pevnej látky / kvapaliny. Môže byť

použitý akýkoľvek vhodný separačný prístroj 70 pevných látok / kvapalín, ako je vákuový pásový
filter, filtračný lis, bubnový filter, kotúčový filter atď. Alternatívne je možné vynechať prístroj 60

na miešanie vedľajších produktov APC / výluhu a celé premývanie vedľajších produktov APC
môže byť uskutočnené priamo v separačnom prístroji 70 pevných látok / kvapalín.

[0065] Po filtrácii sa vedľajšie produkty APC opláchnu oplachovou vodou 15 z prívodu 64 vody.

Oplachová voda na oplachovanie môže mať rôzny pôvod, ako je recyklovaná kondenzátová voda,
výluhová voda zo skládky, voda z vodovodu atď. Množstvo oplachovej vody je výhodne nižšie

než 2 litre vody na kg vedľajších produktov APC. Oplach je možné uskutočniť v jednom kroku,
alebo v niekoľkých po sebe nasledujúcich krokoch. Je tiež možné zlepšiť oplachovanie tak, že je

uskutočnené v smere proti prúdu. Premytý popol 16 alebo vedľajšie produkty APC sa odstránia a
sú odvedené výstupom 66 pre vedľajšie produkty APC.

[0066] Vzniká koncentrovaný filtrát 76. Prvá časť koncentrovaného filtrátu 76 sa izoluje ako soľný

roztok na ďalšie spracovanie na regeneráciu obsiahnutej soli, t. j. počiatočný vodný roztok. Druhá
časť koncentrovaného filtrátu 76 sa zriedi oplachovou vodou 15. Zriedený filtrát 78 sa obvykle

skladuje dočasne v záchytnej nádrži 72. Zriedený filtrát 78 sa recykluje ako recyklovaný výluh 73

recyklačnou trubicou 74 do miešacieho prístroja 60 na premývanie privádzaných vedľajších
produktov 14 APC.

[0067] Obrázok 8 ukazuje experimentálne výsledky premývania dvoch rôznych typov vedľajších
produktov APC v ustálenom stave. Dáta boli experimentálne získané zmiešaním vedľajších

produktov APC s recyklovaným roztokom spôsobu v pomere kvapalina / pevná látka rovnom 4 a
oplachovanie bolo uskutočnené v pomere kvapalina k pevnej látke rovnom 1,8 vo vzťahu k

nepremývaným vedľajším produktom APC. Vedľajší produkt APC 1 mal obsah chloridov
približne 19 hmotnostných %, čo viedlo k výluhovému roztoku APCBP obsahujúcemu približne
130 000 mg Cl na liter alebo približne 26 hmotnostných % solí. Prechodom na vedľajší produkt

APC 2, ktorý obsahoval iba cca 8 hmotnostných % Cl, bolo zistené, že sa koncentrácia soli vo

výluhovom roztoku APCBP stabilizovala na asi 60 000 mg Cl na liter alebo na približne 12
hmotnostných % rozpustených chloridových solí.

[0068] Obrázok 9 ukazuje experimentálne výsledky skúšok vylúhovania uskutočnených na

premytých vedľajších produktoch APC v ustálenom stave. Z výsledkov je jasné, že obsah
chloridov v premytom rezíduu spĺňa kritériá na likvidáciu ako odpad, ktorý nie je nebezpečný (<15

000 mg Cl na kg sušiny) vo Švédsku. Pokusy teda ukázali, že je jednoznačne možné vyrobiť
koncentrovaný soľný roztok (Obr. 8) vhodný na nákladovo efektívne spracovanie napr.

odparovacou technikou a zároveň splniť kritériá na likvidáciu premytého popolčeka ako odpadu,

ktorý nie je nebezpečný (Obr. 9).

[0069] Inými slovami, v konkrétnom uskutočnení zariadenie na regeneráciu soli obsahuje vstupnú
sekciu, ktorá zase obsahuje systém 12 na premývanie popola (Obr. 7), napr. zariadenie na

premývanie popolčeka.

[0070] Aj keď je vyššie uvedený postup premývania ilustrovaný použitím čerstvej vody ako
premývacieho média, malo by byť zrejmé, že sú možné akékoľvek iné postupy premývania.

Napríklad môžu byť vedľajšie produkty APC premyté kyslým roztokom, aby sa rozpustili

prípadné rôzne kovové zložky, ako je zinok alebo fosfor. Regenerácia chloridových solí podľa
predkladaného vynálezu tak môže byť výhodne kombinovaná s ďalšími spôsobmi regenerácie, ako
je regenerácia zinku vyzrážaním /extrakciou, regenerácia fosforu vyzrážaním/extrakciou,

regenerácia drahých kovov selektívnymi adsorbentmi atď.

[0071] Výluhový roztok APCBP je primárne zložený zo zmesi vo vode rozpustných chloridových
solí, ako je chlorid vápenatý, chlorid sodný a chlorid draselný. Ak sa ako premývacie médium

používa voda, pH pracej vody je typicky vyššie než pH 11,5. Vysoké pH v kombinácii s obvykle

vysokým obsahom rozpusteného vápnika vedie všeobecne k nízkemu obsahu uhličitanov,

fluoridov a kremičitanov, pretože tieto anióny tvoria vo vode nerozpustné zrazeniny, ako je
uhličitan vápenatý, fluorid vápenatý a kremičitan vápenatý, ktoré majú veľmi nízku rozpustnosť
pri vysokom pH. Obsah rozpusteného železa je obvykle nízky, pretože železné a železité železo

tvorí pri vysokom pH nerozpustné hydroxidy železa. Obsah dusičnanov vo vedľajších produktoch
APC je obvykle nízky. Bolo tiež zistené, že dioxíny sa v podstate neuvoľňujú do roztoku a sú

začlenené do premytého rezídua vedľajších produktov APC v nevylúhovateľnej forme vhodnej na
likvidáciu na skládke.

[0072] Výluhový roztok APCBP však môže obsahovať množstvo nečistôt, ako sú suspendované
látky (anorganické alebo organické) a rozpustené zlúčeniny, ako sú sírany, amoniak, komplexy
amoniak-kov, hydroxidy (napr. Ca (OH) 2, KOH, NaOH), ťažké kovy (napr. Cd, Ni, Zn, As, Pb,
Cr vo forme rozpustených katiónov, rozpustených aniónov, oxyaniónov alebo komplexu

amoniaku), amfoterné kovy, ako je hliník tvoriaci rozpustený hydroxyanión pri vysokom pH, atď.
Vo výhodnom uskutočnení je tak výluh APCBP vopred upravený na odstránenie nežiaducich látok,

najlepšie pred regeneráciou rozpustných chloridových solí.

[0073] Na Obr. 10 je znázornené jedno uskutočnenie čiastkových krokov uskutočnenia kroku
poskytnutia 210 východiskového materiálu, napr. na Obr. 4. V kroku 220 je získaný surový vodný

roztok zahrnujúci ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca. To môže v jednom konkrétnom uskutočnení
zahrnovať kroky 212, 214 a 216 na Obr. 6. V ďalšom konkrétnom uskutočnení môže byť surový
vodný roztok poskytnutý inými spôsobmi, napr. podľa vyššie uvedeného opisu. V kroku 222 je

surový vodný roztok vopred upravený do počiatočného vodného roztoku. To sa uskutočňuje aspoň

jedným odstránením síranu, odstránením amoniaku, odstránením ťažkých kovov a neutralizáciou.

[0074] V analogickom uskutočnení zariadenie na regeneráciu soli, ako je znázornené niektorými
časťami s prerušovanou čiarou na Obr. 5, vstupná sekcia 10 obsahuje prívod 21 surového vodného
roztoku obsahujúceho ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca. To môže v konkrétnych uskutočneniach
zahrnovať systém 12 na premývanie popola (z Obr. 7). V ďalšom konkrétnom uskutočnení môže

byť surový vodný roztok poskytnutý inými spôsobmi, napr. podľa vyššie uvedeného opisu.
Vstupná sekcia 10 ďalej obsahuje zariadenie 22 na predbežnú úpravu pripojené k prívodu 21
surového vodného roztoku. Zariadenie 22 na predbežnú úpravu je zariadené na predbežnú úpravu
surového vodného roztoku na počiatočný vodný roztok. Táto predbežná úprava sa uskutočňuje

aspoň jedným zo zariadenia na odstraňovanie síranov, zariadenia na odstraňovanie amoniaku,
zariadenia na odstraňovanie ťažkých kovov a neutralizačného zariadenia.

[0075] Predbežnú úpravu výluhového roztoku APCBP je možné uskutočniť akoukoľvek
technológiou úpravy na separáciu nežiaducich látok zo soľného roztoku. Všeobecne je výhodnou

predbežnou úpravou pridanie vhodných chemikálií do výluhového roztoku APCBP na
indukovanie vyzrážania nečistôt s následnou separáciou pevnej látky / kvapaliny. Suspendované
pevné látky (anorganické a/alebo organické) je možné obvykle odstrániť vločkovaním a

sedimentáciou. Existujú však aj iné možnosti, ako je flotácia, filtrácia atď. Rozpustený organický
uhlík je všeobecne nízky. Ak je prítomný, je možné ho odstrániť adsorpciou na napr. aktívnom

uhlí, oxidáciou pridaním peroxidu vodíka atď.

[0076] Rozpustený síran je možné všeobecne odstrániť vyzrážaním vo forme dihydrátu síranu
vápenatého (sadry) prispôsobením pomeru Ca k S vo výluhovom roztoku APCBP za vzniku

nadbytku Ca voči S. Vo väčšine prípadov je koncentrácia vápnika vo výluhovom roztoku APCBP

vyššia než obsah síranov a nie je nutné uskutočniť žiadne úpravy. V prípade, že má výluhový
roztok APCBP vysoký obsah rozpustného síranu v pomere k rozpustenému vápniku, môže byť
obsah vápnika zvýšený zmiešaním vo vode rozpustného vedľajšieho produktu APC obsahujúceho
Ca počas premývania, pridaním výluhového roztoku APCBP s vysokým obsahom rozpusteného
Ca, pridaním CaCl2, recykláciou časti regenerovaného CaCl2 atď. Všeobecne vyzrážanie sadry
umožňuje znížiť koncentráciu síranu na približne 1 500 mg/l (približne 500 mg S na liter). V

množstve prípadov je výluhový roztok APCBP presýtený, ak ide o rozpustenú sadru, a jedinou
požadovanou úpravou je prelomenie presýtenia, t. j. indukcia vyzrážania. Príklady takej úpravy
zahrnujú starnutie výluhového roztoku APCBP, miešanie, prevzdušňovanie, očkovanie kryštálmi,

tiché usadzovanie atď.

[0077] Ak musí byť obsah rozpusteného síranu ďalej redukovaný, je možné ďalej redukovať

koncentráciu síranu zrážaním síranu vo forme etringitu Ca6Äh(SO4)3(OH)i2^6H2O, ktorý má
nižšiu rozpustnost’ než sadra. Etringit môže byť vyzrážaný pridaním zdroja hliníka, ako je kamenec,

k výluhovému roztoku APCBP. Vyrážanie etringitu môže znížiť obsah síranov na <200 mg na liter

(<66 mg S na liter). Samozrejme je možný akýkoľvek iný spôsob separácie rozpusteného síranu,
ako je vyzrážanie solí bária, ako je BaCh, BCO3, BaS alebo Ba(OH)2, atď.

[0078] Inými slovami, v jednom uskutočnení spôsobu regenerácie soli sa odstránenie síranu
uskutočňuje aspoň jedným z vyzrážania sadry pridaním iónov Ca, vyzrážania etringitu pridaním
iónov Al; a vyzrážania síranu bárnatého pridaním iónov Ba.

[0079] Analogicky v jednom uskutočnení zariadenia na regeneráciu soli zariadenie na

odstraňovanie síranov zahrnuje zariadenie na pridávanie iónov a odstraňovanie síranov a separátor

na odstraňovanie síranov. Zariadenie na pridanie iónov a odstraňovanie síranov je zariadené na
pridanie aspoň jedného z iónov Ca, iónov Al a iónov Ba, aby došlo k vyzrážaniu sadry, etringitu,

a síranu bárnatého, v tomto poradí. Separátor na odstraňovanie síranov je zariadený tak, aby
separoval všetky zrazeniny sadry, etringitu a síranu bárnatého.

[0080] Výluhový roztok APCBP obvykle obsahuje tiež množstvo rozpustených kovov a ťažkých
kovov. Na separáciu kovov je možné použiť niekoľko techník, napríklad prispôsobenie pH na

indukovanie vyzrážania kovov vo forme hydroxidov. Ak je pH príliš nízke, je možné ho zvýšiť
pridaním bázy, a ak je pH príliš vysoké, je možné ho znížiť pridaním kyseliny. Je možné

samozrejme uskutočniť kombináciu ako zvýšenie pH, tak zníženie pH a naopak, so sprievodnou
separáciou pevnej látky / kvapaliny. Rôzne hydroxidy kovov môžu mať minimálnu rozpustnosť
pri rôznych úrovniach pH. Ako bude podrobnejšie opísané nižšie, prispôsobenie pH môže byť

nutné aj z iných dôvodov.

[0081] Účinným spôsobom odstraňovania ťažkých kovov z výluhového roztoku APCBP je
vyzrážanie ťažkých kovov vo forme sulfidov. Sulfidy kovov majú veľmi nízku rozpustnosť pri

vysokých hladinách pH od neutrálneho po zásadité, čo znamená, že vyzrážanie ťažkých kovov je

možné uskutočniť pridaním anorganických solí sulfidov k výluhovému roztoku APCBP s
prispôsobením pH alebo bez neho. Príklady anorganických sulfidov zahrnujú sulfid sodný,
sírovodík, sulfid vápenatý, sulfid železnatý atď. Samozrejme je možné použiť iné formy sulfidov,
ako je napr. sodná soľ 1,3,5-triazín-2,4,6-triatiónu, známa ako TMT 15, rovnako ako ďalšie
organické formy sulfidov. Tabuľka 2 ukazuje niektoré experimentálne výsledky odstraňovania

ťažkých kovov z výluhového roztoku APCBP pridaním anorganického sulfidu sodného bez

akéhokoľvek prispôsobenia pH.

Tabuľka 2. Odstránenie rozpustených ťažkých kovov z výluhového roztoku APCBP pridaním
sulfidu sodného bez prispôsobenia pH.
As

Pb

Cd

Cu

Cr

Ni

Zn

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Pred vyzrážaním sulfidu

0,0016

220

0,00014

0,56

0,33

0,0016

11

Po vyzrážaní sulfidu

0,0014

0,00081

<0,0001

0,001

0,0023

0,0013

<0,005

[0082] Obvykle je bežné kombinovať vyzrážanie sulfidov s vločkovaním na zlepšenie separácie
pevnej látky od kvapaliny, napr. sedimentáciou. Medzi bežné anorganické chemické prísady na

indukovanie vločkovania patrí chlorid železitý, chlorid železnatý, chlorid hlinitý, hydroxid
železitý, hydroxid železnatý, hydroxid hlinitý, chlorid horečnatý, hydroxid horečnatý, uhličitan

vápenatý atď. Okrem anorganických zlúčenín sa polyméry (neiónové, aniónové alebo katiónové)
tiež bežne používajú na vločkovanie s vyzrážaním sulfidom alebo bez neho.

[0083] Ťažké kovy je možné tiež odstrániť z výluhového roztoku APCBP vyzrážaním vo forme
fosforečnanov. S týmto cieľom môže byť do výluhového roztoku APCBP pridaný zdroj fosforu,
ako je kyselina fosforečná, fosforečnan vápenatý, fosforečnan amónny, fosforečnan draselný atď.,

aby došlo k vyzrážaniu ťažkých kovov vo forme fosforečnanov. Rozpustnosť kovových
fosforečnanov je všeobecne oveľa nižšia než fosforečnanu vápenatého, čo umožňuje vyzrážanie
ťažkých kovov vo forme fosforečnanov aj v prítomnosti vysokých koncentrácií rozpusteného

vápnika. Samozrejme je možné vyzrážanie fosforečnanov ťažkých kovov kombinovať s

vločkovaním, ako je opísané vyššie, a s inými zrážacími činidlami ťažkých kovov, ako je opísané
vyššie.

[0084] Okrem techník zrážania je možné ťažké kovy odstrániť z výluhového roztoku APCBP

spôsobmi založenými na chemickej redukcii. Ako príklady je možné uviesť pridanie zinku, hliníka
atď. v elementárnej forme ako redukčného činidla na vyzrážanie ťažkých kovov v elementárnej

forme.

[0085] Ďalšou možnosťou separácie ťažkých kovov z výluhového roztoku APCBP je odstránenie

ťažkých kovov pomocou materiálu, ktorý môže ťažké kovy adsorbovať. Vhodné materiály
zahrnujú rôzne chelatačné živice, ako je napr. resinex CH-80, obsahujúci tiolové skupiny, ktoré

umožňujú adsorpciu ťažkých kovov aj za prítomnosti vysokej koncentrácie vápnika v roztoku.

[0086] Inými slovami, v jednom uskutočnení spôsobu regenerácie soli sa odstraňovanie ťažkých
kovov uskutočňuje aspoň jedným z vyzrážania sulfidov pridaním iónov S, vyzrážania hydroxidu

pridaním hydroxidových iónov, hydróniových iónov a/alebo kyseliny a vyzrážania fosfátov
pridaním iónov fosforečnanu. V jednom konkrétnom uskutočnení odstránenie ťažkých kovov

ďalej zahrnuje vločkovanie hydroxidovými iónmi Fe, Al a/alebo Mg a/alebo polymérmi. Vjednom
konkrétnom uskutočnení zahrnuje odstránenie ťažkých kovov adsorpciu v chelatačných živiciach.

[0087] Analogicky v jednom uskutočnení zariadenia na regeneráciu soli zariadenie na
odstraňovanie ťažkých kovov zahrnuje zariadenie na pridávanie iónov na odstránenie ťažkých
kovov a separátor na odstraňovanie síranov. Zariadenie na odstraňovanie ťažkých kovov a

pridávanie iónov je zariadené na pridávanie aspoň jedného z iónov S, hydroxidových iónov,
hydróniových iónov a/alebo iónov kyselín a fosforečnanov, čo spôsobí vyzrážanie sulfidov,
hydroxidov, a fosforečnanov ťažkých kovov, v tomto poradí. Separátor na odstraňovanie ťažkých
kovov je zariadený na separáciu akéhokoľvek vyzrážania sulfidu, hydroxidu a fosforečnanu

ťažkých kovov. V jednom konkrétnom uskutočnení zariadenie na odstránenie ťažkých kovov ďalej
zahrnuje prostriedky na odstraňovanie ťažkých kovov vločkovaním hydroxidovými iónmi Fe, Al

a/alebo Mg a/alebo polymérmi. V jednom konkrétnom uskutočnení zariadenie na odstraňovanie

ťažkých kovov zahrnuje spôsoby na adsorpciu ťažkých kovov chelatačnými živicami.

[0088] Ďalšou nečistotou, ktorá môže byť prítomná vo výluhovom roztoku APCBP, je dusík,
obvykle vo forme amoniaku pri vysokej hladine pH. Amoniak môže byť prítomný v rozpustenej

forme alebo vo forme kovových komplexov. Bolo zistené, že amoniak môže byť odstránený z
výluhového roztoku APCBP miešaním, ako ukazuje Obrázok 11. Kovové komplexy amoniaku sa
obvykle rozbijú vyzrážaním sulfidov. Ďalšie spôsoby rozbíjania kovových komplexov zahrnujú

pridanie H2O2 s kombináciou UV žiarenia alebo bez neho, atď.

[0089] Amoniak je možné tiež z vedľajších produktov APC odstrániť pred premývaním. V tejto

alternatíve sú vedľajšie produkty APC navlhčené a stanú, aby pred premývaním uvoľnili svoj
obsah amoniaku. Ďalšou alternatívou je odstránenie amoniaku z výluhového roztoku APCBP
stripovaním v konvenčných kolónach na stripovanie amoniaku pomocou napr. vzduchu alebo pary

ako stripovacieho média. Ďalšia možnosť odstránenia amoniaku je počas odparovania vody v

neskoršej fáze spôsobu úpravy. Plynný amoniak je možné odstraňovať spoločne s vodnými parami
a počas kondenzácie vodných pár separovať z vody. Odstránený amoniak je možné obvykle

regenerovať v užitočnej forme, ako je vodný/kvapalný amoniak alebo roztok amónnej soli, ako je
síran amónny, ktorý je možné použiť ako hnojivo.

[0090] Inými slovami, v jednom uskutočnení spôsobu regenerácie soli sa odstránenie amoniaku
uskutočňuje stripovaním vzduchom alebo parou.

[0091] Analogicky, v jednom uskutočnení zariadenie na regeneráciu soli obsahuje zariadenie na

odstraňovanie amoniaku stripovacie zariadenie vzduchom alebo parou.

[0092] Súhrnne existuje niekoľko spôsobov, ako odstrániť nežiaduce látky z výluhového roztoku
APCBP. Všeobecne sa dáva prednosť odstráneniu nečistôt v kroku predbežnej úpravy pred

regeneráciou soli. Nečistoty však je možné odstrániť tiež v neskoršej fáze úpravy aplikáciou

rovnakých základných techník. Ďalšou alternatívou je neodstraňovať nečistoty pri predbežnej
úprave, ale nechať nečistoty dôjsť do regenerovanej soli rozpustnej vo vode. Potom môže byť
regenerovaná soľ rozpustná vo vode rekryštalizovaná a tým spôsobom je možné separovať
nečistoty.

[0093] Ak sa nečistoty, ako je sadra, sulfidy kovov, vyzrážaný uhličitan vápenatý atď., odstránia
pri predbežnej úprave pridaním vhodných chemikálií s následným usadením, je možné sediment

odčerpať späť do spôsobu premývania vedľajších produktov APC. Bolo tiež zistené, že separované
odstraňovanie nečistôt nie je potrebné a nečistoty je možné začleniť do premytých vedľajších

produktov APC v nevylúhovateľnej forme vhodnej na likvidáciu na skládke.

[0094] Po predbežnej úprave môže byť vytvorený koncentrovaný soľný roztok požadovanej
kvality vhodný na nasledujúcu regeneráciu soli.

[0095] Obr. 12 je vývojový diagram čiastkových krokov uskutočnenia kroku 230 z Obr. 4. Krok

230, v ktorom je východiskový materiál upravený na obohatený vodný roztok, zahrnuje krok 231,
v ktorom je znížený obsah vody, a/alebo krok 233, v ktorom sa pridáva CaCl2. V konkrétnom
uskutočnení zahrnuje zníženie obsahu 231 vody odparovanie vody 232. Cieľom týchto krokov je

poskytnúť riešenie s vysokou a dobre definovanou koncentráciou CaCl2. Vo výhodnom
uskutočnení krok 230 úpravy východiskového materiálu zahrnuje koncentráciu počiatočného

vodného roztoku na obohatený vodný roztok, ktorý má koncentráciu CaCh aspoň 35

hmotnostných %. Vo výhodnom uskutočnení krok 230 úpravy východiskového materiálu zahrnuje
koncentráciu počiatočného vodného roztoku na obohatený vodný roztok, ktorý má koncentráciu
CaCÍ2 nanajvýš 44 hmotnostných %.

[0096] Ako bolo rovnako vyvodené z experimentov na systéme Ca-Na-K-Cl, bol dosiahnutý
vysoký účinok vysoľovania, t. j. vysoká čistota zvyškového CaCh v roztoku blízka limitu

rozpustnosti pre každú teplotu. V jednom uskutočnení je výhodné riadiť obohatený vodný roztok,

aby sa CaCh udržal v roztoku, ale stále bol blízko limitu rozpustnosti. To je možné dosiahnuť
riadením teploty a/alebo koncentrácie. V jednom uskutočnení teda krok 230 úpravy

východiskového materiálu zahrnuje krok 236, v ktorom je riadená teplota obohateného vodného

roztoku, a/alebo krok 237, v ktorom je riadená koncentrácia CaCh. Krok 236 zahrnuje riadenie
teploty obohateného vodného roztoku na prekročenie teploty rozpustnosti pre koncentráciu CaCl2.

Vo výhodnom uskutočnení je teplota obohateného vodného roztoku riadená tak, aby bola v
rozmedzí 20 °C, výhodnejšie v rozmedzí 10 °C a najvýhodnejšie v rozmedzí 5 °C teploty
rozpustnosti pre prevládajúcu koncentráciu CaCh. Krok 237 zahrnuje riadenie koncentrácie CaCh

tak, aby bola nižšia než koncentrácia rozpustnosti pre prevládajúcu teplotu obohateného vodného

roztoku.

[0097] Obrázok 13 je schematické znázornenie uskutočnenia sekcie 20 prvej fázy zariadenia na

regeneráciu solí. Po prípadnej predbežnej úprave je východiskový materiál 18 privádzaný do
upravovacieho zariadenia 24 v sekcii 20 prvej fázy cez vstup 80 východiskového materiálu. Iónová
kompozícia počiatočného vodného roztoku, napr. výluhového roztoku APCBP, je v tomto
uskutočnení riadená na získanie nadbytku chloridu vápenatého vo vzťahu k chloridu sodnému a

chloridu draselnému, aby sa získal obohatený vodný roztok 25. Požadovaný nadbytok chloridu

vápenatého nad alkalickými soľami sa vypočíta takým spôsobom, že po koncentrácii, napr. po
odstránení vody, bude hmotnosť vyzrážaných alkalických solí výhodne nižšia než hmotnosť

vyrobeného koncentrovaného roztoku chloridu vápenatého, čo umožní jednoduché čerpanie.
Úprava počiatočného vodného roztoku sa uskutočňuje vo vstupe pre prísady 27 a v zariadení 26

na redukciu vody. Výhodne zariadenie 26 na redukciu vody zahrnuje výparník 33. Výhodne je

hmotnosť kryštalizovaných alkalických solí nastavená na menej než 25 percent hmotnosti
koncentrovaného roztoku chloridu vápenatého.

[0098] V prípadoch, kedy sa výluhový roztok APCBP skladá prevažne z chloridu sodného a/alebo
chloridu draselného iba s nízkym obsahom chloridu vápenatého, je výluhový roztok APCBP

výhodne zmiešaný s recyklovaným roztokom 38 chloridu vápenatého získaným z nižšie opísaného

ochudobneného vodného roztoku 34, aby sa získal požadovaný nadbytok chloridu vápenatého.
Pridanie chloridu vápenatého je možné teda uskutočniť použitím recyklovaného roztoku CaCh z

neskoršieho spôsobu. Prostredníctvom vstupu 88 pre prísady však môžu byť tiež pridané ďalšie
externé zdroje 89 CaCh. Je potrebné zdôrazniť, že zmiešanie recyklovaného roztoku chloridu
vápenatého, t. j. ochudobneného vodného roztoku 38, alebo vonkajších zdrojov CaCh, sa môže

odohrávať pred vstupom zariadenia 26 na redukciu vody alebo po zariadení 26 na redukciu vody,
ako je naznačené bodkovanými čiarami na Obrázku 13. Inými slovami môže byť zmenené poradie

zariadenia 26 na redukciu vody a vstupu pre prísady 27, alebo môžu byť zariadenie 26 na redukciu
vody a vstup pre prísady 27 integrované do jednej a tej istej jednotky.

[0099] Výhodným spôsobom uskutočnenia redukcie vody v zariadení 26 na redukciu vody a najmä
odparovanie vo výparníku 33 je prevádzka vo vákuu pri teplotách pod 80 °C, pretože také systémy

vákuového odparovania sú obvykle ekonomicky výhodné. Malo by však byť zrejmé, že nie je

možné použiť akúkoľvek technológiu odparovania, napr. prevádzka bez vákua, pri vyšších
teplotách.

[0100] Po odparení, s pridaním alebo bez pridania zdroja chloridu vápenatého, sa roztok

koncentruje za zisku koncentrácie chloridu vápenatého viac než 15 hmotn. %, výhodne viac než
30 hmotnostných % a výhodnejšie viac než 35 hmotnostných %. Inými slovami, v jednom

výhodnom uskutočnení je upravovacie zariadenie 24 zariadené na koncentráciu počiatočného
vodného roztoku na obohatený vodný roztok, ktorý má koncentráciu CaCh aspoň 35
hmotnostných %. Koncentrácia počiatočného vodného roztoku je tiež spojená so spotrebou energie
alebo iných zdrojov. Nepotrebný koncentrovaný roztok preto nemusí byť nákladovo

najefektívnejším roztokom. Preto je v jednom výhodnom uskutočnení upravovacie zariadenie 24

zariadené na koncentrovanie počiatočného vodného roztoku na obohatený vodný roztok, ktorý má

koncentráciu CaCl2 najvyššie 44 hmotnostných %.

[0101] V uskutočnení znázornenom na Obr. 13 má byť obsah CaCh v roztoku udržovaný. Súčasne

je najvyššia čistota roztoku CaCl2, t. j. účinnosť vysoľovania, najvyššia v blízkosti limitu
rozpustnosti CaCh. V jednom uskutočnení teda upravovacie zariadenie 24 zahrnuje riadenie 86

rozpúšťania. Riadenie rozpúšťania je zariadené na aspoň jedno riadenie teploty obohateného

vodného roztoku 25 na prekročenie teploty rozpustnosti pre koncentráciu CaCh a tak, aby bola

riadená koncentrácia CaCh nižšia než koncentrácia rozpustnosti pre prevládajúcu teplotu

obohateného vodného roztoku 25. Prvá akcia riadenia sa uskutočňuje riadením prevádzky vstupu
pre prísady 27 a/alebo zariadenia 26 na redukciu vody. Riadenie rozsahu odstraňovania vody, napr.

odparovanie a/alebo miešanie s CaCh, je možné uskutočniť podľa online analýzy obsahu vápnika

v privádzanom výluhovom roztoku APCBP, t. j. východiskovom materiáli 18. S týmto cieľom je

možné samozrejme uskutočniť akékoľvek nepriame meranie, ako je meranie vodivosti, hustoty,
viskozity, pH, indexu lomu atď. Tieto merania ako také sú známe v doterajšom stave techniky a
osoba so skúsenosťami v technike je s nimi dobre oboznámená. Preto taká analýza alebo

monitorovanie nie sú ďalej diskutované.

[0102] Druhá akcia riadenia sa uskutočňuje riadením tepelného výmenníka 82, do ktorého sa

privádza obohatený vodný roztok 25, najlepšie po zariadení 26 na redukciu vody a vstupe pre
prísady 27. Koncentrovaný roztok chloridu vápenatého, t. j. obohatený vodný roztok 25, sa

výhodne chladí tepelným výmenníkom 82 na teplotu s výhodou nižšiu než 30 °C, výhodnejšie
nižšiu než 20 °C. Je však treba zdôrazniť, že ako ukazuje Tabuľka 1, je možná široká škála teplôt

a koncentrácií na získanie relatívne čistého roztoku chloridu vápenatého kryštalizáciou zmesi
chloridu sodného a chloridu draselného „odsoľovacím“ mechanizmom. Jedným z prístupov je

udržovanie podmienok teploty/koncentrácie blízko limitu nasýtenia. V jednom uskutočnení je teda

riadenie 86 rozpúšťania zariadené na udržovanie teploty obohateného vodného roztoku v rozmedzí
20 °C, výhodne v rozmedzí 10 °C a najvýhodnejšie v rozmedzí 5 °C od teploty rozpustnosti pre

koncentráciu CaCh.

[0103] Obrázok 14 ukazuje čistotu chloridu vápenatého získanú koncentrovaním výluhového
roztoku APCBP na 35 hmotnostných % chloridu vápenatého a uskutočnením separácie pevnej
látky / kvapaliny pri rôznych teplotách. Z obrázku je zrejmé, že pri nastavenej koncentrácii
chloridu vápenatého je čistota roztoku chloridu vápenatého vyššia, ak sa uskutočňuje separácia

pevnej látky / kvapaliny pri nižších teplotách. Pre výluhový roztok APCBP, ktorý má 35

hmotnostných % chloridu vápenatého, je možné dosiahnuť čistotu chloridu vápenatého cez 90 %
chladením na teplotu pod približne 19 °C. Vyššia koncentrácia chloridu vápenatého má
samozrejme za následok vyššiu čistotu pri rovnakej teplote.

[0104] Späť k Obrázku 13, po ochladení výluhového roztoku APCBP, t. j. obohateného vodného
roztoku 25, na požadovanú teplotu v tepelnom výmenníku 82, vykryštalizuje z roztoku zmes

chloridu sodného a chloridu draselného a vznikne pevná zmes 32 NaCl a KCl. Pevná zmes 32 solí
NaCl a KCl sa potom separujte v separátore 28 soľnej zmesi z koncentrovaného roztoku CaCl2, t.

j. ochudobneného vodného roztoku 34, separáciou pevnej látky/kvapaliny. Môže byť použitá

akákoľvek vhodná technika separácie pevných látok a kvapalín, ako je centrifúga, vákuový pásový
filter, filtračný lis, diskový filter, bubnový filter atď. Tieto spôsoby sú ako také v stave techniky

dobre známe a nie sú ďalej diskutované.

[0105] Získaný roztok chloridu vápenatého, t. j. ochudobnený vodný roztok 34, má koncentráciu
výhodne viac než 36 hmotnostných % a čistotu 90-94 %. Zvyšok solvatovaných látok tvorí
reziduálny chlorid sodný a chlorid draselný. Získaný roztok chloridu vápenatého je možné priamo
použiť bez ďalšej úpravy v aplikáciách, ako je rozmrazovanie, kontrola prašnosti atď. Ako je

uvedené vyššie, roztok chloridu vápenatého je možné tiež použiť na zvýšenie obsahu iónov Ca pri

úprave východiskového materiálu. Inými slovami jedno uskutočnenie spôsobu zahrnuje ďalší krok:

recykláciu aspoň časti ochudobneného vodného roztoku, ktorý má byť použitý ako prísada iónov
Ca a Cl pri ďalšej úprave východiskového materiálu na obohatený vodný roztok. Zodpovedajúce
zariadenie ďalej zahrnuje zariadenie 37 s čiastočným návratom, ktoré spája výstup 39 zo separátora
28 soľnej zmesi, prípadne prostredníctvom nižšie opísanej čističky 30 CaCh, a vstup do

upravovacieho zariadenia 24 sekcie 20 prvej fázy. Zariadenie 37 s čiastočným návratom je tak

zariadené na recykláciu aspoň časti ochudobneného vodného roztoku 34, t. j. recyklovaného
roztoku 38 chloridu vápenatého, ktorý má byť použitý ako prísada iónov Ca a iónov Cl v

upravovacom zariadení 24.

[0106] Získaný roztok chloridu vápenatého, t. j. ochudobnený vodný roztok 34, môže byť tiež
ďalej upravený v čističke 30 CaCl2, aby sa zvýšila jeho čistota, ako bude diskutované ďalej. Inými
slovami jedno uskutočnenie spôsobu zahrnuje ďalší krok čistenia ochudobneného vodného
roztoku 34 od reziduálnych alkalických solí. Zodpovedajúce uskutočnenie zariadenia ďalej

obsahuje čističku 30 CaCh pripojenú k výstupu zo separátora 28 soľnej zmesi. Čistička 30 CaCh

je zariadená na čistenie ochudobneného vodného roztoku od reziduálnych alkalických solí.

[0107] Zo sekcie 20 prvej fázy je privádzaný roztok CaCl2 36.

[0108] Riadenie iónovej kompozície počiatočného vodného roztoku, napr. výluhu APCBP, v

predkladanom vynáleze zahrnuje modifikáciu pôvodnej iónovej kompozície NaCl a KCl na CaCh
získanú kontaktovaním východiskového materiálu s vodou. Modifikácia iónovej kompozície

vyššie opísaného počiatočného vodného roztoku je riadená tak, že počas separácie pevnej zmesi
NaCl a KCl z rozpusteného CaCl2 je hmotnosť pevnej zmesi NaCl a KCl s výhodou nižšia než

hmotnosť vyrobeného roztoku CaCh, aby sa umožnilo technické separovanie zmesi pevnej soli z
roztoku. Všeobecne by to znamenalo vytvoriť suspenziu, ktorú je možné technicky transportovať

do separačného prístroja pevnej látky a kvapaliny.

[0109] Modifikácia hmotnostného pomeru môže zahrnovať riadené dodávanie aspoň ďalších
iónov Ca na modifikáciu pôvodnej iónovej kompozície získanej reakciou východiskového

materiálu s vodou. Dodávanie aspoň ďalších iónov Ca je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi.
Pridanie chloridu vápenatého v neskoršej fáze spôsobu bolo diskutované vyššie.

[0110] Ďalšou alternatívou dodávania iónov Ca môže byť pridanie kyseliny do východiskového

materiálu s cieľom rozpustiť vo vode nerozpustné zlúčeniny obsahujúce vápnik. Týmto spôsobom
sú poskytované ďalšie ióny vápnika nad rozpustené ióny vápnika získané iba kontaktom

východiskového materiálu s vodou.

[0111] Dodávanie ďalších iónov vápnika nad pôvodnú iónovú kompozíciu roztoku získanú

kontaktom východiskového materiálu s vodou môže byť uskutočnené, ako bolo uvedené skôr,
recykláciou chloridu vápenatého z neskoršieho kroku spôsobu. Separácia pevnej látky a kvapaliny
v soľnej zmesi z roztoku výhodne vyžaduje, aby bolo prítomné dostatočné množstvo roztoku

chloridu vápenatého s ohľadom na množstvo zmesi pevnej soli umožňujúce technické

uskutočnenie separácie. Alternatívou k technicky uskutočniteľnému spôsobu separovania zmesi

zloženej z relatívne malého množstva roztoku chloridu vápenatého v pomere k väčšiemu množstvu
zmesi pevnej soli je však uskutočnenie separácie v niekoľkých krokoch.

[0112] Jedným takým príkladom je separovanie pevnej soľnej zmesi od kvapalného chloridu
vápenatého napríklad v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch. Prvý separačný krok sa uskutočňuje
pri vyššej teplote než druhý separačný krok. Pri vyššej teplote je rozpustnosť soľnej zmesi v

chloride vápenatom vyššia, čo znamená, že množstvo pevnej soľnej zmesi v kvapalnom chloride

vápenatom je nižšie, čo umožňuje jednoduché technické separovanie pevných látok od kvapaliny.
Po prvej separácii pevných látok môže byť roztok ďalej ochladený na nižšiu teplotu, čo umožní

vyzrážanie ďalšej pevnej zmesi solí. Pretože však už bola odstránená prvá časť pevných látok,
pomer zmesi pevnej soli ku kvapalnému chloridu vápenatému je teraz nižší než pôvodný pomer

pevných látok ku kvapalinám v porovnaní s prípadom, kedy by sa separácia solí uskutočnila v
jednom kroku pri nižšej teplote.

[0113] Praktickou aplikáciou tohto prístupu môže byť recyklácia roztoku s chloridom vápenatým
ako hlavnou zložkou cez odparovaciu komoru pracujúcu pri cca 80 °C. Kontinuálne odstraňovanie

vyzrážanej soľnej zmesi pri prvej teplote medzi 80 °C a 40 °C a potom recyklácia filtrátu
obsahujúceho chlorid vápenatý späť, aby bol zmiešaný s privádzaným roztokom vstupujúcim do

odparovacej komory. Separáciu pevných látok pri prvej teplote je možné uskutočniť akoukoľvek

vhodnou technikou separácie pevných látok od kvapaliny, ako je filtrácia, odstreďovanie,

cyklónová separácia atď.

[0114] V tomto príklade sa prvá časť filtrátu recykluje späť, aby sa zmiešala s privádzaným
roztokom vstupujúcim do odparovacej komory, a druhá časť filtrátu sa ochladí na druhú teplotu

medzi 40 °C až 0 °C, výhodne okolo 15 °C, čo má za následok vyzrážanie druhej časti soľnej
zmesi, ktorá je odstránená z roztoku pomocou vhodného separačného prístroja pevnej látky a

kvapaliny. Dve časti separovaných soľných zmesí v dvoch nasledujúcich krokoch sa potom

zmiešajú dohromady, aby sa upravili na separáciu NaCl a KCl podľa princípov tohto vynálezu.

[0115] Bolo experimentálne preukázané, že kryštalizovaná zmes alkalických solí kryštalizuje vo
forme, ktorú je možné jednoducho separovať od koncentrovaného roztoku chloridu vápenatého.

Je možné dosiahnuť obsah sušiny nad 90 hmotnostných %. Separovaná soľná zmes sa potom

premyje vodou, alebo výhodne recyklovaným roztokom spôsobu nasýteným čo sa týka NaCl
a/alebo KCl, aby sa odstránil reziduálny chlorid vápenatý prítomný vo filtračnej vode.

Experimenty s umelými roztokmi uspokojivo preukázali, že premývanie vodou umožňuje získať
zmes NaCl a KCl s reziduálnym obsahom CaCh menším než 0,2 %.

[0116] Avšak pri prevádzke s výluhovým roztokom APCBP, ktorý mal pred odparením hladinu

pH 11,8 a po odparení pH 9,3, obsahovala kryštalizovaná zmes NaCl a KCl tiež vo vode
nerozpustnú vápenatú zložku, všeobecne nad 5 hmotnostných %. Nebolo možné vymyť vápenatú

zložku zo zmesi kryštalických solí pomocou vody alebo soľného roztoku. V ďalších
experimentoch však bolo zistené, že vápenatá zložka je rozpustná v kyseline chlorovodíkovej.
Záverom bolo, že keďže má výluhový roztok APCBP všeobecne vysoké pH, počas koncentrácie
výluhového roztoku APCBP sa vytvára zrazenina hydroxidu vápenatého.

[0117] Rozpustnost’ hydroxidu vápenatého vo vode je približne 1,5 gramu na kg roztoku pri 20 °C
a pri 70 °C klesá na približne 1 gram na kg roztoku. Preto počas odparovania pracej vody MSWIFA

vedie vysoká zásaditosť k vyzrážaniu hydroxidu vápenatého podľa napr. nasledujúcej chemickej

reakcie:
CaCh + 2 NaOH ^ Ca(OHH + 2 NaCl

[0118] Bolo zistené, že až okolo 5 % obsahu vápnika vo výluhovom roztoku APCBP sa vyzráža v
tejto forme spoločne s NaCl a KCl, čo môže byť v množstve aplikácií neprijateľná úroveň nečistôt.

Tvorba hydroxidu vápenatého by však mohla byť jednoducho eliminovaná neutralizáciou

výluhového roztoku APCBP kyselinou chlorovodíkovou, napr. pred odparením. Spotreba kyseliny

chlorovodíkovej s týmto cieľom bola stredná, rádovo okolo 8 kg 30% HCl na tonu výluhového
roztoku APCBP. Malo by byť zrejmé, že neutralizácia výluhového roztoku APCBP môže byť

uskutočnená pred odparením, po odparení alebo dokonca počas následnej úpravy regenerovaných

solí.

[0119] Uspokojivo bolo experimentálne preukázané, že po neutralizácii výluhového roztoku

APCBP kyselinou chlorovodíkovou obsahovala kryštalizovaná zmes NaCl + KCl po prečistení iba
0,03 hmotnostných % reziduálneho hydroxidu vápenatého.

[0120] Podobne, ak sa ako východiskový materiál použijú kyslé vodné roztoky, môže byť v určitej

fáze spôsobu požadovaná čiastočná alebo úplná neutralizácia. To je možné uskutočniť napr.
pridaním zásady alebo zásaditého oxidu. Malo by byť zrejmé, že neutralizácia vodného roztoku

môže byť uskutočnená pred odparením, po odparení alebo dokonca počas následnej úpravy
regenerovaných solí.

[0121] Inými slovami v jednom uskutočnení spôsobu zahrnuje neutralizácia pridanie kyseliny a

pridanie zásady. V zodpovedajúcom uskutočnení zariadenia na regeneráciu soli neutralizačné
zariadenie obsahuje zariadenie pridávajúce neutralizáciu zariadené na pridanie jednej z kyseliny a
zásady.

[0122] Zmes NaCl + KCl môže byť potom separovaná napr. najmodernejšími technikami, porov.
Obr. 5. Jedným príkladom takej techniky je rozpustenie vo vode s následnou úpravou v
odparovacom kryštalizátore na regeneráciu NaCl a potom úprava s chladiacim kryštalizátorom na
regeneráciu KCl a recykláciu matečnej kvapaliny.

[0123] V alternatívnom uskutočnení je však oveľa účinnejší spôsob separácie soľnej zmesi
založený na teplotnom cykle. Ak sa vrátime k Obrázku 13, pevná zmes NaCl a KCl 32 sa uvedie

do styku s horúcim recyklovaným roztokom spôsobu. To bude ďalej opísané nižšie. Horúci
recyklovaný roztok spôsobu je vodný roztok 90 zložený z chloridu sodného na úrovni blízkej

nasýtenia a z rozpusteného chloridu draselného značne pod nasýtením. Teplota horúceho
recyklovaného roztoku spôsobu, t. j. vodného roztoku 90, môže byť akákoľvek teplota nad 0 °C,
výhodne nad 50 °C, výhodnejšie nad 100 °C, pretože rozpustnost’ chloridu draselného sa zvyšuje
so zvýšenou teplotou. Pri výbere prevádzkovej teploty však je možné vziať do úvahy ďalšie

aspekty, ako sú náklady na energiu, dostupné teplo vedľajšieho produktu atď., ktoré môžu viesť k

voľbe teploty nižšej než 100 °C ako výhodnej prevádzkovej teploty.

[0124] Zmes alkalických solí, t. j. pevná zmes 32 zložená z chloridu sodného a chloridu draselného,
sa teda privádza do horúceho roztoku 90 spôsobu na rozpustenie predovšetkým obsahu chloridu

draselného. Rozpustnost’ chloridu draselného sa zvyšuje so zvýšenou teplotou, a preto je obvykle
výhodná vysoká teplota, ako je uvedené vyššie.

[0125] Rozpustenie chloridu draselného zo zmesi pevnej soli je možné uskutočniť napr.
dávkovaním pevnej zmesi 32 NaCl a KCl do rozpúšťača 42, napr. miešaného reaktora 41.

Rýchlosť plnenia pevnej zmesi 32 do miešaného reaktora 41 môže byť riadená meraním

koncentrácie draslíka v roztoku. To je možné dosiahnuť pomocou online meracej elektródy

draslíka, alebo iným priamym/nepriamym meraním rozpustného draslíka. Také merania obsahu
draslíka sú v technike dobre známe, a preto sa tu podrobnejšie neopisujú. Koncentrácia draslíka v

roztoku, t. j. v zmesnom vodnom roztoku 43, by mala byť udržovaná pod úrovňou nasýtenia pri
prevádzkovej teplote. Týmto spôsobom je možné zaistiť úplné rozpustenie obsahu draslíka zo

zmesných solí.

[0126] Pretože recyklovaný vodný roztok 90 je aspoň takmer nasýtený chloridom sodným, ale
značne pod úrovňou nasýtenia, ak ide o chlorid draselný pri prevádzkovej teplote, dochádza k
selektívnemu rozpusteniu chloridu draselného. To znamená, že chlorid draselný z pevnej zmesi 32

je rozpustený, ale aspoň hlavná časť chloridu sodného je udržovaná v pevnej kryštalickej forme.

Bolo uspokojivo experimentálne zistené, že napriek skutočnosti, že pevná zmes 32 dvoch solí
(NaCl a KCl) je pri vysokej teplote počas odparovania vody kokryštalizovaná, chlorid draselný
nebol uzamknutý vo vnútri kryštálov chloridu sodného, čo umožňuje úplné rozpustenie obsahu

draslíka aj pri použití nasýteného horúceho roztoku chloridu sodného ako rozpúšťacieho média.

[0127] Vyššie opísané riadenie plnenia pevnej soľnej zmesi 32 do rozpúšťača 42 umožňuje
spracovať prísun pevnej zmesi 32, ktorý sa časom mení v kompozícii, čo je typické pre spracovanie
APC vedľajších produktov, ako bolo opísané vyššie. Skutočný pomer medzi KCl a NaCl nie je

nutné podrobne poznať, pokiaľ nie je povolené obsahu chloridu draselného dosiahnuť nasýtenie.
To sa veľmi líši od separačných techník založených na odparovaní z vodných roztokov s rôznymi

pomermi solí, kde celý spôsob musí byť plánovaný podľa skutočného pomeru.

[0128] Po rozpustení draslíka z pevnej zmesi 32 soli sa suspenzia 43 privádza do separačného
zariadenia 44, kde je separátor 45 NaCl, separačný prístroj pevnej látky / kvapaliny, ako je

centrifúga, pásový filter, filtračný lis, kotúčový filter, bubnový filter atď. zariadený na separáciu

pevného chloridu sodného 48. Chlorid sodný 48 je s výhodou premytý, napr. vodou, aby sa
odstránil reziduálny chlorid draselný v priľnutej filtrovej vode. Experimentálne bolo zistené, že
týmto spôsobom je možné z výluhového roztoku APCBP vyrobiť produkt chloridu sodného 48 s
čistotou nad 99 %. Chlorid sodný 48 je možné samozrejme dodatočne spracovať na zvýšenie
kvality, napr. rekryštalizáciou atď.

[0129] Roztok 96 po separácii pevného chloridu sodného 48 je pri vysokej teplote nasýtený
chloridom sodným a obsahuje tiež relatívne vysokú koncentráciu rozpusteného chloridu

draselného pod úrovňou nasýtenia, avšak blízko, pri vysokej teplote.

[0130] Roztok 96 sa potom ochladí v regulátore 46 teploty na menej než 100 °C, výhodnejšie na
40 °C a najvýhodnejšie na 20 °C. Teplota by mala byť aspoň nižšia než teplota v rozpúšťači 42.

Ochladením roztoku sa zvyšuje rozpustnost’ chloridu sodného, ale znižuje sa rozpustnost’ chloridu

draselného. To vedie k selektívnemu vyzrážaniu chloridu draselného, zatiaľ čo obsah chloridu
sodného sa miesto toho privedie ďalej od limitu rozpustnosti. Suspenzia 97 sa potom separuje v
separátore 47 KCl, kde je usporiadaný separačný prístroj pevných látok / kvapalín, ako je

centrifúga, pásový filter, filtračný lis, diskový filter, bubnový filter atď., na separáciu pevného
chloridu draselného 50. Chlorid draselný 50 sa s výhodou premyje napr. vodou, aby sa odstránil
reziduálny chlorid sodný v priľnutej filtrovej vode. Experimentálne bolo zistené, že z výluhového
roztoku APCBP je možné týmto spôsobom vyrobiť produkt chloridu draselného 50 s čistotou nad

99 %. Chlorid draselný 50 je možné samozrejme dodatočne spracovať, aby sa jeho kvalita ešte

zvýšila, napr. rekryštalizáciou atď. Roztok 92 po separovaní pevného chloridu draselného 50 pri
nízkej teplote je nasýtený, ak ide o chlorid draselný, ale nedostatočne nasýtený, ak ide o chlorid
sodný.

[0131] Roztok 92 sa po separovaní pevného chloridu draselného privedie do recyklačného
zariadenia 91 NaCl/KCl. Recyklačné zariadenie 91 NaCl/KCl je usporiadané tak, aby zvyšovalo
teplotu roztoku 92 na požadovanú prevádzkovú teplotu, ktorá má byť dodávaná do rozpúšťača 42.
To sa uskutočňuje použitím akýchkoľvek možných prostriedkov na výmenu 94 tepla. Vo

výhodnom uskutočnení prostriedok na výmenu 94 tepla spolupracuje s regulátorom 46 teploty,
ako je naznačené bodkovanou čiarou 95, pri opätovnom použití určitého množstva tepla
odobraného z regulátora 46 teploty v prostriedkoch na výmenu tepla. Teplota je výhodne zvýšená

na viac než 50 °C, výhodnejšie približne 100 °C, ako bolo diskutované vyššie. Zvýšením teploty
sa recyklovaný vodný roztok 90 opäť v podstate nasýti, ak ide o chlorid sodný, ale značne

nedostatočne, ak ide o chlorid draselný. Tento roztok 90 je preto recyklovaný späť, aby bol

kontaktovaný s väčším množstvom pevnej zmesi 32 NaCl + KCl.

[0132] Pretože systém na separáciu NaCl/KCl podľa tohto uskutočnenia je založený iba na výmene

tepla a nie na odparovaní vody, môže byť vytvorená uzavretá slučka recirkulačného roztoku
spôsobu. Malo by byť jasné, že na udržanie konštantnej rovnováhy vody môže byť potrebné

pridanie roztoku vody/soli alebo vypúšťanie vody. Preto môže byť voda pridávaná a/alebo
odstraňovaná filtrovou vodou priľnutou k soliam. Ďalšie dôvody na vypustenie roztoku z
uzavretého cyklu sú napr. riadenie nízkej ustálenej koncentrácie rozpusteného chloridu vápenatého,

ktorý vstupuje do systému cez filtrovú vodu atď. Odstránený odtok je možné recyklovať späť a
zmiešať s napr. privádzaným roztokom do výparníka 33 atď.

[0133] Inými slovami v jednom uskutočnení je rozpúšťač 42 zariadený na rozpustenie KCl a
voliteľne časti NaCl vo vodnom roztoku pri prvej teplote, aby sa získala prvá koncentrácia KCl.
Prvá koncentrácia KCl je nižšia než koncentrácia rozpustnosti KCl pri prvej teplote. Separačné

zariadenie 44 obsahuje separátor 45 NaCl na separáciu akéhokoľvek pevného NaCl 48 zo
zmesného vodného roztoku pri prvej teplote. Separačné zariadenie 44 separátora ďalej obsahuje
regulátor 46 teploty na zníženie teploty zmesného vodného roztoku 96 na druhú teplotu. Regulátor
46 teploty je umiestený downstream od separátora 45 NaCl. Druhá teplota je nižšia než prvá teplota.

Separačné zariadenie 44 ďalej zahrnuje separátor 47 KCl na separáciu akéhokoľvek vyzrážaného

KCl 50 zo zmesného vodného roztoku pri druhej teplote. Zariadenie na regeneráciu solí ďalej
zahrnuje recyklačné zariadenie 91 NaCl/KCl, umiestené downstream od separátora 47 KCl.

Recyklačné zariadenie 91 NaCl/KCl je zariadené na zahrievanie a recykláciu aspoň časti zmesného
vodného roztoku do rozpúšťača 42.

[0134] Obr. 15 ilustruje vývojový diagram časti uskutočnenia spôsobu regenerácie solí. Spôsob
začína od kroku 235 na Obr. 4. V predkladanom uskutočnení zahrnuje krok pridania 240 pevnej
zmesi NaCl a KCl do vodného roztoku v kroku 241 rozpustenie KCl a voliteľne časti NaCl vo

vodnom roztoku pri prvej teplote za zisku prvej koncentrácie KCl. Prvá koncentrácia KCl je nižšia
než koncentrácia rozpustnosti KCl pri prvej teplote. Krok separácie 245 NaCl a KCl na jednotlivé

frakcie zase zahrnuje čiastkové kroky. V kroku 246 sa pri prvej teplote separuje zo zmesného
vodného roztoku akýkoľvek pevný NaCl. V kroku 247 sa teplota zmesného vodného roztoku zníži

na druhú teplotu. Druhá teplota je nižšia než prvá teplota. Krok 247 sa uskutočňuje po kroku 246
separácie všetkého pevného NaCl. V kroku 248 sa pri druhej teplote separuje zo zmesného

vodného roztoku akýkoľvek pevný KCl. Tento spôsob ďalej zahrnuje ďalší krok 249, v ktorom sa

aspoň časť zmesného vodného roztoku zahrieva a recykluje na ďalšie uvedené pridanie 240 pevnej
zmesi NaCl a KCl. Recyklačný krok 249 sa uskutočňuje po kroku 248 separácie vyzrážaného KCl.

[0135] Spôsob podľa tu uvedenej technológie je robustný a zvládne variabilitu v pomeroch solí,
napr. v prichádzajúcom výluhovom roztoku APCBP. Separácia všetkých troch solí je možná s
jedným výparníkom, čo znamená nízke náklady. Spôsob je jednoduchý s jednoduchým riadením

spôsobu a na kryštalizáciu NaCl a KCl je potrebné iba výmena tepla. Počas tejto časti spôsobu

nedochádza k odparovaniu vody, čo znamená, že prevádzkové náklady sú nízke.

[0136] Nedávno bolo zistené, že najlepší rozmrazovací účinok je možné dosiahnuť kombinácii
chloridu sodného a chloridu vápenatého, ktoré sa použijú vo forme rozmrazovacieho roztoku. Boli

uskutočnené testy za použitia rôznych kombinácií chloridu sodného a chloridu vápenatého na

nájdenie optimálnej kompozície rozmrazovacieho roztoku. Pri testoch bolo zistené, že ak je v
zmesi s chloridom sodným príliš mnoho chloridu vápenatého, povrch vozovky dostatočne

nevyschne.

[0137] Podľa optimalizačných testov bol zistený prelomový bod, keď roztok posypovej soli
obsahuje 20 dielov roztoku chloridu vápenatého (36 hmotnostných %) zmiešaných s 80 dielmi
roztoku chloridu sodného (23 hmotnostných %). Táto konkrétna zmes zodpovedá 17,9

hmotnostným % chloridu sodného, 8 hmotn. % chloridu vápenatého a 74,1 hmotnostným % vody.

[0138] Pri tomto konkrétnom pomere cesta vysychá tak rýchlo, ako keby bol použitý čistý roztok
chloridu sodného. Táto konkrétna zmes bola jasne lepšia, než použitie každej zo solí separovane

v čistej forme. Hlavné výhody boli nasledujúce:

•

Rýchle uschnutie - dokonca aj na peších a cyklistických cestách, kde chýba sušiaci účinok
automobilovej dopravy

•

Mrznutie pri nižších teplotách - dobré výsledky pri kontrole ľadu až na mínus 15 stupňov

•

Menej príhod opätovného mrznutia - tradičné rozmrazovanie vyžaduje často posyp solí

dvakrát za noc kvôli opätovnému mrznutiu počas rána. Pri použití tejto konkrétnej zmesi

chloridu sodného a chloridu vápenatého je potrebný iba jeden posyp za noc. Odhaduje sa,

že počet výjazdov za sezónu sa zníži asi o 30 %.
•

Aktivácia posypovej soli zametaním - bolo zistené, že v dôsledku reziduálneho chloridu

vápenatého v asfalte bolo možné posypovú soľ aktivovať ešte raz zametaním bez ďalšej
aplikácie posypovej soli

•

Zlepšenie kvality ovzdušia na cestách - bolo zistené, že soľná zmes na ceste viaže malé
častice prachu

•

Nahradenie tretiny chloridu sodného chloridom vápenatým je tiež ekologickejšie pre ornú
pôdu pozdĺž cesty. Bolo zistené, že to má za následok lepšiu štruktúru pôdy, čo znamená

vyššie výnosy plodín pozdĺž cesty (vzdialenosť 20 m od cesty), rovnako ako menšie

lúhovanie fosforu a dusíka do priekop

[0139] Hlavnou výhodou súčasnej technológie je, že umožňuje vyrábať účinnú posypovú soľ z
popolčeka pri spaľovaní odpadu. Vynález umožňuje separáciu troch solí: chloridu sodného,
chloridu draselného a chloridu vápenatého v čistej forme. Separovaný chlorid sodný je možné

počas leta (kedy nie je posypová soľ potrebná) skladovať v čistej pevnej forme. Časť separovaného
chloridu vápenatého je možné v lete použiť na reguláciu prachu. Druhá časť chloridu vápenatého
sa zmieša s uloženým chloridom sodným v špecifickom vzorci, aby sa v zimnom období vytvorila
účinná posypová soľ. Ako zdroj vody je možné použiť vyčistený kondenzát. Separovaný chlorid

draselný má vysokú komerčnú hodnotu ako hnojivo, a preto môže byť granulovaný na použitie
ako draselné hnojivo alebo ako surovina na výrobu kombinovaných hnojív atď.

[0140] Týmto spôsobom umožňuje súčasná technológia valorizovat’ popolček praktickým

spôsobom, ktorý umožňuje zvládnuteľnú logistiku na odbyt regenerovaných solí prítomných v

popolčeku.

[0141] Existuje niekoľko alternatív následnej úpravy získaného roztoku chloridu vápenatého na
zvýšenie jeho čistoty. Inými slovami jedno uskutočnenie zariadenia na regeneráciu soli ďalej

obsahuje čističku 30 CaCh (Obr. 5) pripojenú k výstupu zo separátora 28 soľnej zmesi (Obr. 5).

Čistička 30 CaCh (Obr. 5) je zariadená na čistenie ochudobneného vodného roztoku 34 (Obr. 5)

od reziduálnych alkalických solí. Zodpovedajúce uskutočnenie spôsobu zahrnuje ďalší krok

čistenia 250 (Obr. 4) ochudobneného vodného roztoku CaCh od reziduálnych alkalických solí.

[0142] Obrázok 16 takú alternatívu ilustruje. Roztok 34 chloridu vápenatého môže byť
koncentrovaný v čistiacom zariadení 100 na koncentráciu až nad 60 hmotnostných %. To je možné,

ako je opísané vyššie, uskutočniť pridaním iónov Ca a Cl a/alebo znížením obsahu vody. Pri

vysokej koncentrácii chloridu vápenatého reziduálny chlorid draselný kryštalizuje vo forme
podvojnej soli s chloridom vápenatým. Teplota roztoku 101 poskytovaného čistiacim zariadením
100 na koncentráciu musí byť riadená regulátorom 102 teploty čističky, aby sa chlorid vápenatý

udržoval rozpustený v roztoku. Inými slovami, teplota by mala byť všeobecne nad 80 °C a v

niektorých prípadoch nad 150 °C. Potom sa kryštalizovaná podvojná soľ KCl CaCh 105 separuje
akoukoľvek vhodnou operáciou pevnej látky / kvapaliny v prvom čistiacom separátore 104 na
odstránenie podvojnej soli KCl CaCh 105 z vyčisteného roztoku 36 chloridu vápenatého.

[0143] Podvojná soľ KCl CaCh 105 môže byť potom rozbitá rozpustením v čistiacom rozpúšťači
106 v kvapaline, obvykle vo vode 109, za vzniku roztoku chloridu vápenatého pod nasýtením pri
koncentrácii pod 60 hmotnostných % CaCh, výhodne pod 44 hmotnostných % CaCh. Po rozbití

podvojnej soli sa vyzráža chlorid draselný a suspenzia 107 sa privedie do druhého čistiaceho

separátora 108. V druhom čistiacom separátore 108 je možné vyzrážaný chlorid draselný 50
separovať od roztoku chloridu vápenatého akoukoľvek vhodnou separáciou pevnej látky /

kvapaliny. Roztok 110 chloridu vápenatého s reziduálnym rozpusteným draslíkom môže byť po

separovaní vyzrážaného KCl 50 recyklovaný späť do čistiaceho zariadenia 100 na koncentráciu,

aby bol znovu koncentrovaný na viac než 60 hmotnostných %.

[0144] Inými slovami, v jednom uskutočnení zariadenie na regeneráciu soli obsahuje čistička 30
CaCh čistiace zariadenie 100 na koncentráciu. Čistiace zariadenie 100 na koncentráciu je

zariadené na zvýšenie koncentrácie CaCh nad 60 hmotnostných %. To sa uskutočňuje aspoň
jedným odstránením vody z ochudobneného vodného roztoku a pridaním CaCh. Čistička 30 CaCh

ďalej obsahuje riadenie 102 teploty čističky, zariadené na riadenie teploty ochudobneného

vodného roztoku 101 tak, aby prekročila teplotu rozpustnosti pre koncentráciu CaCh, čo spôsobí
zrážanie KCl CaCh. Čistička 30 CaCh tiež zahrnuje prvý čistiaci separátor 104 pripojený k

čistiacemu zariadeniu 100 na koncentráciu. Prvý čistiaci separátor 104 je zariadený na separáciu
vyzrážaného KCl CaCh 105, čím sa získa čistený vodný roztok 36 CaCh. Čistička 30 CaCh ďalej
obsahuje čistiaci rozpúšťač 106 pripojený k prvému čistiacemu separátoru 104. Čistiaci rozpúšťač

106 je zariadený na opätovné rozpustenie separovaného vyzrážaného KCl CaCh 105 vo vodnom
roztoku na nenasýtený vodný roztok 107 CaCh, čo spôsobí vyzrážanie KCl. Čistička 30 CaCh

ďalej zahrnuje druhý čistiaci separátor 108, pripojený k čistiacemu rozpúšťaču 106. Druhý čistiaci
separátor 108 je usporiadaný na separáciu vyzrážaného KCl 50. V ďalšom uskutočnení čistička

CaCh ďalej obsahuje čistiace zariadenie 110 na recykláciu, pripojené medzi druhým čistiacim
separátorom 108 a čistiacim zariadením 100 na koncentráciu. Čistiace zariadenie 110 na recykláciu
je usporiadané na recykláciu nenasýteného vodného roztoku 110 CaCh do čistiaceho zariadenia
100 na koncentráciu.

[0145] Obr. 17 ilustruje vývojový diagram čiastkových krokov v uskutočnení kroku čistenia CaCh
250 na Obr 4. Krok čistenia 250 zase zahrnuje krok 251, v ktorom je koncentrácia CaCh zvýšená

nad 60 hmotnostných %. To sa uskutočňuje aspoň jedným odstránením vody z ochudobneného

vodného roztoku a pridaním CaCh. V kroku 252 sa riadi teplota ochudobneného vodného roztoku
tak, aby prekročila teplotu rozpustnosti pre koncentráciu CaCh, čo spôsobí vyzrážanie KCl CaCh.

V kroku 253 sa vyzrážaný KCl CaCh separuje, čím sa získa čistený vodný roztok CaCh. V kroku
254 sa separovaný vyzrážaný KCbCaCh opätovne rozpustí vo vodnom roztoku na nenasýtený
vodný roztok CaCl2. To spôsobí vyzrážanie KCl. V kroku 255 sa vyzrážaný KCl separuje. V

ďalšom uskutočnení tento spôsob ďalej zahrnuje krok 256, v ktorom sa nenasýtený vodný roztok
CaCh recykluje do ochudobneného vodného roztoku pred alebo počas kroku 251 zvyšovania
koncentrácie CaCl2.

[0146] Ďalšia alternatíva k ďalšiemu čisteniu roztoku chloridu vápenatého je znázornená na
Obrázku 18. V tomto uskutočnení môže byť reziduálny chlorid draselný vyzrážaný z roztoku
chloridu vápenatého, t. j. ochudobneného vodného roztoku 34, vo forme K-struvitu, t. j. MgKPO4

a kryštalickej vody. Ochudobnený vodný roztok 34 je vložený do reaktora 120 na pridávanie Mg
a P, kde je pridaný zdroj 124 horčíka, ako je Mg(OH)2, MgCh atď., a kde sa rovnako pridá zdroj
125 fosforu, ako je Ca(H2PO4)2, H3PO4 atď. To má za následok vyzrážanie K-struvitu. Suspenzia

121 s vyzrážaným K-struvitom sa privádza do struvitového separátora 122, v ktorom sa vyzrážaný
K-struvit 123 môže separovať od roztoku 36 chloridu vápenatého akoukoľvek vhodnou technikou

separácie pevných látok / kvapalín. Odstránený K-struvit 123 je možné použiť ako kombinované

fosforové a draslíkové hnojivo. Roztok 36 chloridu vápenatého s vyššou čistotou je možné teda
vyrobiť napr. pri laboratórnej teplote bez požiadavky na koncentráciu nad 60 hmotnostných %.

[0147] Inými slovami, v jednom uskutočnení zariadenie na regeneráciu solí obsahuje čističku 30
CaCh reaktor 120 na pridávanie Mg a P pridávajúce ióny 124 Mg a ióny 125 fosforečnanu do

ochudobneného vodného roztoku 34, čo spôsobuje vyzrážanie MgKPO4. Čistička 30 CaCh ďalej
obsahuje struvitový separátor 122 zariadený na separáciu vyzrážaného MgKPO4 123, čím sa získa

čistený vodný roztok 36 CaCl2.

[0148] Obr. 19 znázorňuje vývojový diagram čiastkových krokov v uskutočnení kroku čistenia
CaCh 250 na Obr. 4. Krok čistenia 250 zase zahrnuje krok 257, v ktorom sa k ochudobnenému
vodnému roztoku pridajú ióny Mg a ióny fosforečnanu, čo spôsobí vyzrážanie MgKPO4. V kroku
258 sa vyzrážaný MgKPO4 separuje, čím sa získa čistený vodný roztok CaCh.

[0149] Na ďalšie čistenie pripraveného roztoku chloridu vápenatého je možné samozrejme použiť

akékoľvek iné spôsoby používané na odstránenie chloridu draselného od chloridu vápenatého.

Príklady zahrnujú úpravu amoniakom, napr. podľa US3279897, alebo úpravu organickými
prísadami, napr. podľa US3359079.

[0150] V alternatívnych uskutočneniach je možné hlavný spôsob separácie Ca od K a Na upraviť
tak, aby priamo poskytoval vyššiu čistotu roztoku CaCh. Čistota počiatočnej zmesi NaCl a KCl
sa však zhoršuje a je potrebné prijať ďalšie opatrenie na zaistenie vysoko čistých konečných

produktov. Ako ukazuje Obrázok 20, počiatočný vodný roztok, napr. vopred upravený výluhový
roztok APCBP, môže byť priamo koncentrovaný v koncentrátore tvorenom napr. vstupom pre
prísady 27 a zariadením 26 na redukciu vody na koncentráciu chloridu vápenatého nad 60 %. To

má za následok vyzrážanie zmesi NaCl a podvojnej soli KCl • CaCh v obohatenom vodnom roztoku

25. Teplota obohateného vodného roztoku 25 musí byť riadená tak, aby chlorid vápenatý zostal
rozpustený v roztoku, t. j. teplota by všeobecne mala byť nad 80 °C a v niektorých prípadoch nad
150 °C. Potom sa obohatený vodný roztok 25 prenesie do separátora 28 soľnej zmesi. Soľná zmes

obsahujúca Na, K rovnako ako Ca soli 141, a v tomto konkrétnom uskutočnení obsahujúca
podvojnú soľ KCbCaCh, môže byť separovaná v prvom separátore 140 akoukoľvek vhodnou

operáciou pevnej látky / kvapaliny na odstránenie soľnej zmesi obsahujúcej soli 141 Na, K
rovnako ako Ca z vyčisteného roztoku 34 chloridu vápenatého. Vyčistený roztok 36 chloridu

vápenatého môže byť ďalej spracovaný napr. za vzniku pevných vločiek na predaj atď.

[0151] Soľná zmes obsahujúca soli Na, K a tiež Ca 141 a v tomto konkrétnom uskutočnení

obsahujúca podvojnú soľ KCl • CaCh môže byť potom rozložená v rozpúšťači 142 rozpustením
aspoň časti soľnej zmesi v kvapaline 143, typicky vo vode, za vzniku roztoku 144 chloridu
vápenatého pod nasýtením pri koncentrácii pod 60 hmotnostných % CaCh, s výhodou pod 44

hmotnostných % CaCh. Po rozbití podvojnej soli môžu chlorid sodný a chlorid draselný vytvoriť
pevnú zmes, ako v predchádzajúcich uskutočneniach. Táto pevná zmes 32 chloridu sodného a

chloridu draselného môže byť separovaná v druhom separátore 145 od zvyškového roztoku 147
chloridu vápenatého akýmkoľvek vhodným separačným vybavením pevnej látky / kvapaliny.
Roztok 147 chloridu vápenatého s reziduálnym rozpusteným draslíkom môže byť po separovaní

vyzrážaného KCl + NaCl recyklovaný späť recyklačným zariadením 146 na vstup pre prísady, aby
sa podieľal na koncentrácii na viac než 60 hmotnostných %. Pevná zmes 32 NaCl a KCl môže byť

ďalej spracovaná, ako je opísané vyššie.

[0152] Inými slovami, v jednom uskutočnení zariadenie na regeneráciu solí je upravovacie
zariadenie 24 zariadené tak, aby vytváralo pevnú zmes obsahujúcu chloridové soli Na, K a Ca.
Separátor 28 soľnej zmesi obsahuje prvý separátor 140 zariadený na separáciu pevnej zmesi 141

obsahujúcej chloridové soli Na, K a Ca. Separátor 28 soľnej zmesi ďalej zahrnuje rozpúšťač 142
pripojený k prvému separátom 140 a zariadený na aspoň čiastočné opätovné rozpustenie

separovanej pevnej zmesi 141 obsahujúcej chloridové soli Na, K a Ca vo vodnom roztoku. To
spôsobí, že aspoň soli obsahujúce Ca sa rozpustia a získa sa nasýtený vodný roztok 144 obsahujúci

CaCl2. Separátor 28 soľnej zmesi ďalej zahrnuje druhý separátor 145 pripojený k rozpúšťaču 142
a zariadený na separáciu zvyškového vyzrážaného NaCl a KCl z nenasýteného vodného roztoku

144 CaCl2. V ďalšom uskutočnení separátor 28 soľnej zmesi obsahuje recyklačné zariadenie 146

pripojené medzi druhým separátorom 145 a vstupom upravovacieho zariadenia 24. Recyklačné

zariadenie 146 je zariadené na recykláciu nenasýteného vodného roztoku 147 CaCh, ktorý má byť
použitý ako prísada iónov Ca a Cl v upravovacom zariadení 24.

[0153] V tomto uskutočnení upravovacie zariadenie zahrnuje koncentrátor zariadený na

koncentráciu východiskového materiálu 18 na obohatený vodný roztok 25 majúci koncentráciu
CaCl2 nad 60 hmotnostných %, čo spôsobí vyzrážanie KCl • CaCh. Prvý separátor 140 je teda
zariadený na separáciu vyzrážaného NaCl a KCPCaCh 141. Rozpúšťač 142 je zariadený na

čiastočné opätovné rozpustenie separovaného vyzrážaného NaCl a KCl • CaCh vo vodnom
roztoku do nenasýteného vodného roztoku 144 CaCh, čo spôsobí, že sa aspoň KCl • CaCh rozpustí

a získa sa nenasýtený vodný roztok 147 CaCh. V ďalšom uskutočnení je rozpúšťač zariadený tak,

aby poskytol nenasýtený vodný roztok 147 CaCh s koncentráciou prevyšujúcou 36
hmotnostných %.

[0154] Obr. 19 ilustruje vývojový diagram čiastkových krokov v uskutočnení kroku 235 separácie
pevnej zmesi NaCl a KCl na Obr. 4. Krok úpravy 230 (Obr. 4) východiskového materiálu pre toto
uskutočnenie zahrnuje akciu spôsobujúcu zrazeninu obsahujúcu chloridové soli obsahujúce Na, K

a Ca. Krok separácie 235 tak zahrnuje zase krok 236, v ktorom sa od obohateného vodného roztoku

separujú zrazeniny obsahujúce chloridové soli Na, K a Ca. V kroku 237 sa separovaná zrazenina

obsahujúca chloridové soli Na, K a Ca aspoň čiastočne opätovne rozpustí vo vodnom roztoku. To
spôsobí, že sa aspoň soli obsahujúce Ca rozpustia a získa sa nenasýtený vodný roztok obsahujúci

CaCh. V kroku 238 je zvyškový vyzrážaný NaCl a KCl separovaný z nenasýteného vodného
roztoku CaCh. V konkrétnom uskutočnení sa uskutočňuje krok 237 čiastočného opätovného

rozpustenia separovaného vyzrážaného NaCl a KCl • CaCh, čím sa získa nenasýtený vodný roztok
CaCh s koncentráciou prevyšujúcou 36 hmotnostných %. V konkrétnom uskutočnení tento spôsob

ďalej zahrnuje krok 239, v ktorom sa nasýtený vodný roztok obsahujúci CaCh recykluje, aby sa

použil ako prísada iónov Ca a iónov CI v kroku 230 (Obr. 4) úpravy východiskového materiálu.

[0155] V tomto konkrétnom uskutočnení krok úpravy 230 (Obr. 4) východiskového materiálu zase
zahrnuje krok koncentrácie počiatočného vodného roztoku na obohatený vodný roztok, ktorý má

koncentráciu CaCh nad 60 hmotnostných %, čo spôsobí vyzrážanie KCl CaCh. Preto krok 236
separácie zrazeniny kroku 235 separácie pevnej zmesi zase zahrnuje separáciu vyzrážaného NaCl
a KCl •CaCh. Krok 237 podobne zahrnuje čiastočné opätovné rozpustenie separovaného

vyzrážaného NaCl a KCl CaCh vo vodnom roztoku na nenasýtený vodný roztok CaCh, čo spôsobí,
že sa aspoň KCl CaCh rozpustí a získa sa nasýtený vodný roztok CaCh.

[0156] Ďalšia alternatíva spracovania pre spôsob podľa tohto vynálezu môže byť tiež znázornená

na Obrázku 20. V tejto alternatíve je vstupný počiatočný vodný roztok, napr. výluhový roztok
APCBP, koncentrovaný upravovacím zariadením 24 na koncentráciu chloridu vápenatého pod 60
hmotnostných %. Teplota počas separácie pevnej látky / kvapaliny sa tu riadi tak, aby vznikol
presýtený roztok chloridu vápenatého. V tomto prípade sa vyzráža zmes NaCl a KCl spolu s časťou

CaCh. Chlorid vápenatý sa vyzráža vo forme CaCh ^6H2O, CaCP ^41 PO a/alebo CaCk CIPO a
zmesi vyššie uvedených solí sa vyskytujú podľa prevládajúcej teploty. Zmes troch solí 141 sa

separuje z roztoku 34 chloridu vápenatého, ktorý sa môže predávať ako konečný produkt na
rozmrazovanie, kontrolu prachu atď., alebo sa môže ďalej čistiť, ako je opísané v predchádzajúcom

texte.

[0157] Pevná zmes troch solí 141 sa potom upraví rozpustením v rozpúšťači 142 v kvapaline 143,
ako je voda alebo soľný roztok, za vzniku roztoku 144 chloridu vápenatého pod nasýtením pri
koncentrácii nižšej než 60 hmotnostných % CaCl2, výhodne nižšej než 44 hmotnostných % CaCl2.

Zmes chloridu sodného a chloridu draselného 32 môže byť potom separovaná v druhom separátore
145 z roztoku 147 chloridu vápenatého a spracovaná podľa princípov opísaných vyššie. Roztok

147 chloridu vápenatého môže byť recyklovaný späť recyklačným zariadením 14 do spôsobu,
alebo regenerovaný ako produkt.

[0158] Inými slovami, v jednom uskutočnení zariadenie na regeneráciu solí obsahuje upravovacie

zariadenie 24 koncentrátor zariadený na koncentrovanie východiskového materiálu 18 na
obohatený vodný roztok 25, ktorý má koncentráciu CaCh nižšiu než 60 hmotnostných %. Riadenie

teploty je zariadené na riadenie teploty obohateného vodného roztoku 25 tak, aby došlo k
vyzrážaniu NaCl, KCl a CaCl2 s kryštálovou vodou. Prvý separátor 140 je usporiadaný na
separáciu vyzrážaného NaCl, KCl a CaCl2 s kryštálovou vodou. Rozpúšťač 142 je zariadený na
čiastočné opätovné rozpustenie separovaného vyzrážaného NaCl, KCl a CaCl2 s kryštálovou

vodou v nenasýtenom vodnom roztoku CaCl2, čo spôsobí, že aspoň CaCl2 s kryštálovou vodou sa

rozpustí a získa sa nenasýtený vodný roztok CaCh. Pevná zmes 32 NaCl a KCl sa potom separuje

druhým separátorom 145.

[0159] S odkazom na Obr. 21 jedno uskutočnenie spôsobu na regeneráciu soli zahrnuje krok
úpravy 230 (Obr. 4) východiskového materiálu, ktorý zase zahrnuje koncentráciu počiatočného

vodného roztoku na obohatený vodný roztok, ktorý má koncentráciu CaCh menšiu než 60
hmotnostných % a riadenie teploty obohateného vodného roztoku tak, aby došlo k vyzrážaniu

NaCl, KCl a CaCh s kryštálovou vodou. Krok 236 v kroku 235 separácie pevnej zmesi NaCl a

KCl zahrnuje separáciu vyzrážaného NaCl, KCl a CaCh s kryštálovou vodou. Krok 237 zahrnuje
čiastočné opätovné rozpustenie separovaného vyzrážaného NaCl, KCl a CaCh s kryštálovou

vodou v nenasýtenom vodnom roztoku CaCh, čo spôsobí, že sa aspoň CaCh s kryštálovou vodou
rozpustí a získa sa nenasýtený vodný roztok CaCh. Pevná zmes NaCl a KCl je potom separovaná
v kroku 238.

[0160] Aj keď je spracovanie vedľajších produktov APC hlavnou aplikáciou predkladaného
vynálezu, malo by byť zrejmé, že akýkoľvek roztok obsahujúci soľ (NaCl a/alebo KCl, voliteľne

CaCl2) alebo pevné soli môže byť upravený podľa opísaných princípov. Napríklad vedľajšie
produkty spaľovania odpadu (IW), ako je popol z dna, môžu v niektorých prípadoch obsahovať

vysokú koncentráciu vo vode rozpustných solí.

[0161] Okrem toho pevné rezíduá zo systémov ZLD upravujúcich napr. odpadové vody z

frakcionácie bridlicového plynu, odsoľovacie koncentráty RO, koncentráty zmäkčovačov iónovej
výmeny, výluhy skládok, banskej vody atď. (bez obmedzení na opísané príklady) je možné

zhromažďovať a spracovávať na regeneráciu solí v ústrednom podniku. Odpady obsahujúce jednu

soľnú zložku, napr. NaCl, KCl alebo CaCl2, môžu byť zmiešané v centrálnom podniku, ktorý
upravuje viac zložiek solí NaCl, KCl a CaCl2. Princípy v nasledujúcom opise je možné tiež použiť

na separáciu zmesi čistých solí NaCl a KCl pochádzajúcich z extrakcie z minerálov, soľných jazier
atď.

[0162] Pevné látky je možné spracovať rozpustením v kvapaline, ako je voda, soľný roztok alebo
recyklovaný roztok spôsobu, za vzniku koncentrovaného roztoku chloridu vápenatého s

kryštalizovanou zmesou chloridu sodného a chloridu draselného, aj bez akéhokoľvek odparovania
vody jednoduchým pridaním dostatočného množstva pevného CaCl2 s odpadovými produktami.

CaCl2 je možné tiež vytvoriť napr. pridaním vápna a kyseliny chlorovodíkovej. Okrem

odparovania je možné na zvýšenie koncentrácie CaCl2 použiť aj iné technológie na koncentrovanie,

ako sú membránové technológie, odstraňovanie vody vyzrážaním kryštálovej vody s

anorganickými zlúčeninami atď. Vyzrážané alkalické soli je možné potom separovať podľa zásad

uvedených v tejto prihláške. Samozrejme môžu byť vyžadované ďalšie kroky predbežnej úpravy,
ako je odstránenie horčíka vyzrážaním vo forme Mg(OH)2 pri vysokom pH atď.

[0163] Podrobné uskutočnenia opísané vyššie sú iba niekoľkými príklady toho, ako je možné
zariadiť spôsob a zariadenie na regeneráciu solí. Záverom je možné vyššie opísané uskutočnenia

chápať ako ilustratívne príklady predkladaného vynálezu. Odborníkom v technike bude zrejmé, že

môžu byť uskutočnené rôzne modifikácie, kombinácie a zmeny uskutočnenia bez toho, aby došlo
k odchýleniu od rozsahu tohto vynálezu. Rozsah tohto vynálezu je však definovaný priloženými
nárokmi.

1.

Spôsob regenerácie solí zahrnujúci kroky:

- poskytnutia (210) východiskového materiálu, ktorý pri kontakte s vodou vytvorí počiatočný
vodný roztok zahrnujúci ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca;

- úpravy (230) uvedeného východiskového materiálu na obohatený vodný roztok, ktorý má

koncentráciu CaCh aspoň 15 hmotnostných %;
uvedená úprava (230) voliteľne zahrnuje zníženie obsahu vody; a

uvedený krok úpravy (230) vytvára pevnú zmes NaCl a KCl; a
- separácie (235) uvedenej pevnej zmesi NaCl a KCl z uvedeného obohateného vodného roztoku,

čím sa získa ochudobnený vodný roztok obsahujúci ióny Ca a Cl ako hlavné rozpustené látky,

vyznačujúci sa tým, že
uvedená úprava (230) zahrnuje riadené dodávanie aspoň ďalších iónov Ca do uvedeného

obohateného vodného roztoku v nadbytku toho, čo môže poskytnúť uvedený počiatočný vodný
roztok; a ďalšími krokmi:
- pridania (240) uvedenej pevnej zmesi uvedeného NaCl a KCl do vodného roztoku, čím sa

rozpustí aspoň časť uvedenej pevnej zmesi uvedeného KCl a NaCl, za vzniku zmesného vodného

roztoku;

uvedený krok pridania (240) uvedenej pevnej zmesi uvedeného NaCl a KCl do uvedeného
vodného roztoku zahrnuje riadené rozpustenie (241) uvedeného KCl a voliteľne časti uvedeného

NaCl v uvedenom vodnom roztoku pri prvej teplote za zisku prvej koncentrácie KCl;
uvedená prvá koncentrácia KCl je nižšia než koncentrácia rozpustnosti KCl pri uvedenej prvej
teplote; a

- separácie (245) uvedeného NaCl a KCl na jednotlivé frakcie z uvedeného zmesného vodného

roztoku;

uvedený krok separácie (245) uvedeného NaCl a KCl na jednotlivé frakcie zase zahrnuje kroky:
- separácie (246) akéhokoľvek pevného NaCl z uvedeného zmesného vodného roztoku pri

uvedenej prvej teplote;
- zníženia (247), po uvedenom kroku separácie (246) akéhokoľvek pevného NaCl, teploty

uvedeného zmesného vodného roztoku na druhú teplotu nižšiu než uvedená prvá teplota; a
- separácie (248) akéhokoľvek vyzrážaného KCl z uvedeného zmesného vodného roztoku pri

uvedenej druhej teplote;
a ďalší krok zahrievania a recyklácie (249), po uvedenej separácii (248) uvedeného akéhokoľvek

vyzrážaného KCl, aspoň časti uvedeného zmesného vodného roztoku na ďalšie uvedené pridanie
(240) uvedenej pevnej zmesi uvedeného NaCl a KCl.

2.

Spôsob podľa nároku 1 vyznačujúci sa tým, že uvedené riadené dodávanie aspoň ďalších

iónov Ca do uvedeného počiatočného vodného roztoku sa uskutočňuje s cieľom získať hmotnosť
uvedenej pevnej zmesi NaCl a KCl, ktorá je nižšia než hmotnosť vyrobeného roztoku CaCh.

3.

Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že uvedené zníženie obsahu vody

zahrnuje odparovanie vody.

4.

Spôsob podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 3 vyznačujúci sa tým, že uvedený krok úpravy

(230) uvedeného východiskového materiálu obsahuje aspoň jedno z:

-

riadenia (236) teploty uvedeného obohateného vodného roztoku tak, aby prekročila teplotu

rozpustnosti pre uvedenú koncentráciu CaCh; a
-

riadenia (237) uvedenej koncentrácie CaCh tak, aby bola nižšia než koncentrácia

rozpustnosti pre prevládajúcu teplotu uvedeného obohateného vodného roztoku.

5.

Spôsob podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 3 vyznačujúci sa tým, že uvedený krok úpravy

(230) uvedeného východiskového materiálu zahrnuje spôsobenie zrazeniny obsahujúcej
chloridové soli obsahujúce Na, K a Ca;

a tým, že uvedený krok separácie (235) uvedenej pevnej zmesi uvedeného NaCl a KCl zase
zahrnuje kroky:

-

separácie (236) uvedenej zrazeniny zahrnujúcej chloridové soli Na, K a Ca;

-

aspoň čiastočného opätovného rozpustenia (237) uvedenej separovanej zrazeniny

obsahujúcej chloridové soli Na, K a Ca vo vodnom roztoku, čo spôsobí, že sa aspoň soli
obsahujúce uvedený Ca rozpustia a získa sa nenasýtený vodný roztok obsahujúci CaCl2; a

-

separácie (238) zvyškového vyzrážaného NaCl a KCl z uvedeného nenasýteného vodného

roztoku CaCl2.

6.

Spôsob podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 5, vyznačujúci sa ďalším krokom:

-

recyklácie aspoň časti uvedeného ochudobneného vodného roztoku, ktorý má byť použitý

ako prísady iónov Ca a iónov Cl pri ďalšej uvedenej úprave (230) uvedeného východiskového

materiálu na obohatený vodný roztok.

7.

Spôsob podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 6, vyznačujúci sa ďalším krokom:

-

čistenia (250) uvedeného ochudobneného vodného roztoku od reziduálnych alkalických

solí.

8.

Spôsob podľa akéhokoľvek z nárokov 1 až 7 vyznačujúci sa tým, že uvedený krok

poskytnutia (210) východiskového materiálu zase zahrnuje kroky:
- zisku (220) surového vodného roztoku zahrnujúceho ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca; a
- predbežnej úpravy (222) uvedeného surového vodného roztoku na uvedený počiatočný vodný

roztok aspoň jedným z:

odstránenia síranu;
odstránenia amoniaku;
odstránenia ťažkých kovov; a
neutralizácie.

9.

Zariadenie (1) na regeneráciu solí zahrnujúce:

- vstupnú sekciu (10); a
- sekciu (20) prvej fázy, zahrnujúcu upravovacie zariadenie (24) a separátor (28) soľnej zmesi;

uvedená vstupná sekcia (10) je zariadená na poskytnutie východiskového materiálu (18)
obsahujúceho aspoň jeden z počiatočného vodného roztoku obsahujúceho ióny Na, K, Cl a

voliteľne Ca, a materiálu, ktorý pri kontakte s vodou tvorí počiatočný vodný roztok obsahujúci

ióny Na, K, Cl a voliteľne Ca k uvedenej sekcii (20) prvej fázy;
uvedené upravovacie zariadenie (24) je zariadené na úpravu uvedeného východiskového materiálu

(18) poskytovaného z uvedenej vstupnej sekcie (10) do obohateného vodného roztoku (25), ktorý
má koncentráciu CaCh aspoň 15 hmotnostných %, čím sa vytvára pevná zmes NaCl a KCl;

uvedené upravovacie zariadenie (24) voliteľne obsahuje zariadenie (26) na redukciu vody;
uvedené zariadenie (26) na redukciu vody je zariadené na odstraňovanie vody z uvedeného

počiatočného vodného roztoku;

uvedený separátor (28) soľnej zmesi je zariadený na separáciu uvedenej pevnej zmesi (32)
uvedeného NaCl a KCl z uvedeného obohateného vodného roztoku (25), čím sa získa
ochudobnený vodný roztok (34) obsahujúci ióny Ca a Cl ako hlavné rozpustené látky,

vyznačujúci sa tým,
že uvedené upravovacie zariadenie (24) zahrnuje vstup pre prísady (27);

uvedený vstup pre prísady (27) je zariadený na riadené dodávanie aspoň ďalších iónov Ca do
uvedeného počiatočného vodného roztoku; a ďalej zahrnujúci:
- sekciu (40) druhej fázy pripojenú k uvedenej sekcii (20) prvej fázy na umožnenie prenosu
uvedenej pevnej zmesi (32) uvedeného NaCl a KCl, uvedená sekcia (40) druhej fázy zahrnujúca:

- rozpúšťač (42), zariadený na pridávanie uvedenej pevnej zmesi (32) uvedeného NaCl a KCl do

vodného roztoku, čím sa rozpustí aspoň časť uvedenej pevnej zmesi (32) uvedeného KCl a NaCl,

za vzniku zmesného vodného roztoku (43);

uvedený rozpúšťač (42) je zariadený na riadené rozpustenie uvedeného KCl a voliteľne časti
uvedeného NaCl v uvedenom vodnom roztoku pri prvej teplote za zisku prvej koncentrácie KCl;
uvedená prvá koncentrácia KCl je nižšia než koncentrácia rozpustnosti KCl pri uvedenej prvej
teplote; a

- separačné zariadenie (44), zariadené na separáciu uvedeného NaCl (48) a KCl (50) do

jednotlivých frakcií z uvedeného zmesného vodného roztoku (43)

uvedené separačné zariadenie (44) zahrnuje:
- separátor (45) NaCl na separáciu akéhokoľvek pevného NaCl z uvedeného zmesného vodného

roztoku pri uvedenej prvej teplote;
- regulátor (46) teploty na znižovanie, downstream od uvedeného separátora (45) NaCl, teploty

uvedeného zmesného vodného roztoku na druhú teplotu, uvedená druhá teplota je nižšia než
uvedená prvá teplota; a
- separátor (47) KCl na separáciu akéhokoľvek vyzrážaného KCl z uvedeného zmesného vodného

roztoku pri uvedenej druhej teplote;

a tým, že ďalej zahrnuje recyklačné zariadenie (91) NaCl/KCl;

uvedené recyklačné zariadenie (91) NaCl/KCl je zariadené na zahrievanie a recykláciu
downstream od uvedeného separátora (47) KCl aspoň časti uvedeného zmesného vodného roztoku

do uvedeného rozpúšťača (42).

10.

Zariadenie podľa nároku 9 vyznačujúce sa tým, že uvedený rozpúšťač (42) j e zariadený na

poskytnutie hmotnosti uvedenej pevnej zmesi NaCl a KCl, ktorá je nižšia než hmotnosť
vyrobeného roztoku CaCh.

11.

Zariadenie podľa nároku 9 alebo 10 vyznačujúce sa tým, že uvedené zariadenie (26) na

redukciu vody zahrnuje výparník (33).

12.

Zariadenie podľa akéhokoľvek z nárokov 9 až 11 vyznačujúce sa tým, že uvedené

upravovacie zariadenie (24) zahrnuje riadenie (86) rozpustenia zariadené na aspoň jedno z:

riadenia teploty uvedeného obohateného vodného roztoku tak, aby prekročila teplotu rozpustnosti
pre uvedenú koncentráciu CaCl2; a

riadenia uvedenej koncentrácie CaCl2 tak, aby bola nižšia než koncentrácia rozpustnosti pre

prevládajúcu teplotu uvedeného obohateného vodného roztoku.

13.

Zariadenie podľa nároku 9 vyznačujúce sa tým, že uvedené upravovacie zariadenie (24) je

zariadené na tvorbu pevnej zmesi zahrnujúcej chloridové soli Na, K a Ca;
a tým, že uvedený separátor (28) soľnej zmesi zahrnuje:
prvý separátor (140) zariadený na separáciu uvedenej pevnej zmesi obsahujúcej chloridové soli
Na, K a Ca;

rozpúšťač (142) pripojený na uvedený prvý separátor (140) a zariadený na aspoň čiastočné
opätovné rozpustenie uvedenej separovanej pevnej zmesi obsahujúcej chloridové soli Na, K a Ca

vo vodnom roztoku, čo spôsobí, že sa aspoň soli obsahujúce uvedený Ca rozpustia a získa sa
nenasýtený vodný roztok obsahujúci CaCh;

druhý separátor (145) pripojený k uvedenému rozpúšťaču (142) a zariadený na separáciu

zvyškového vyzrážaného NaCl a KCl z uvedeného nenasýteného vodného roztoku (147) CaCh.

14.

Zariadenie podľa akéhokoľvek z nárokov 9 až 13 vyznačujúce sa tým, že ďalej obsahuje

čiastočné spätné zariadenie (37) spájajúce výstup (39) z uvedeného separátora (28) soľnej zmesi a
vstup do uvedeného upravovacieho zariadenia (24) uvedenej sekcie (20) prvej fázy, uvedené
čiastočné spätné zariadenie (37) je zariadené na recykláciu aspoň časti (38) uvedeného

ochudobneného vodného roztoku (34), ktorý má byť použitý ako prísada iónov Ca a iónov Cl v
uvedenom upravovacom zariadení (24).

15.

Zariadenie podľa akéhokoľvek z nárokov 9 až 14 vyznačujúce sa tým, že ďalej zahrnuje

čističku (30) CaCh napojenú na výstup (39) z uvedeného separátora (28) soľnej zmesi, uvedená

čistička (30) CaCh je zariadená na čistenie uvedeného ochudobneného vodného roztoku od
reziduálnych alkalických solí.
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