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SPÔSOB KOMPLEXNÉHO SPRACOVANIA HNEDÉHO UHLIA A LEONARDITU NA
HUMUSOVÉ HNOJIVÁ A PRÍPRAVKY A NA PALIVOVÉ BRIKETY

Opis

[0001] Požiadavka environmentálnej

bezpečnosti ľudstva na pla

néte definuje nielen dynamiku, ale aj štruktúru potravín. V glo

bálnej produkcii potravín bol v posledných rokoch zaznamenaný
výrazný nárast podielu potravín vyrobených bez

použitia mine

rálnych hnojív alebo s ich obmedzeným použitím. Bol tiež pozo
rovaný určitý trend odmietania potravín živočíšneho pôvodu, kto
rých získanie je spojené s používaním antibiotík a biostimulan-

tov.

Spôsoby s použitím humátov sú dobre známou a osvedčenou

alternatívou, ktorá sa už používa v porovnaní so zavedenými spô
sobmi v poľnohospodárskom priemysle.

[0002] Vďaka biologickej aktivite humínových látok (HS)

sa pou

žívajú ako stimulátory rastu rastlín alebo ako mikrohnojivá. HS
sa úspešne používajú ako pôdne kondicionéry a melioranty a zá
roveň aktivujú činnosti pôdnych mikroorganizmov. HS sa môžu po

užívať ako detoxikačné činidlá na kontaminovaných územiach. HS
sa používajú ako nešpecifické adaptogény a biogénne stimulanty
v medicíne a ako enterosorbenty vo veterinárnej medicíne
Ďalej

sa HS

(humínové kyseliny - HA)

[1].

efektívne využívajú pri

chove zvierat a chove hydiny, ako aj pri chove rýb.

[0003] Najrozšírenejšími procesmi výroby HS sú procesy ich ex
trakcie z fosílnych surovín, napríklad lúhovaním.

[0004] Separované HA sú ARTEFAKTOM, a to nie preto, že by v su

rovine boli PROTOHUMOVÉ kyseliny, ktoré, ako sa už predtým mys
lelo, menia svoje zloženie pri separácii na čerstvom vzduchu,
ale preto, že dochádza k oxidačným a hydrolytickým reakciám v dô

sledku existencie esterových väzieb v hnedom uhlí, čo sa prejaví

v

potrebe

ich

opakovaného

spracovania

alkalickými

roztokmi.

V tomto prípade sa často získa viac HA, ako je množstvo v spra
covávanej surovine [5, s.27].

[0005] Užitočné jednotky na spracovanie činidla obsahujúceho humín sa vyvíjajú v dvoch smeroch s použitím lúhovania - regene

rácia balastu a komerčných produktov bez balastu. Sú to humáty
bez balastu, ktoré sa častejšie nazývajú PRÍPRAVKY na rast alebo
stimulanty, zatiaľ čo humáty s balastom sa nazývajú HNOJIVÁ, čo
je dané rôznymi spôsobmi ich aplikácie a rozdielnymi dávkami

[2].

[0006] Humínové látky sa pri výrobe humátov s balastom neodde
ľujú od suroviny - celého množstva uhlia alebo rašelinovej hmoty.
Aplikujú sa v značne vysokých dávkach porovnateľných so všeo
becne prijatými dávkami konvenčných organických hnojív

(bežné

dávky sú 0,25 až 5 t/ha s tiež možnými vyššími hodnotami). Na
vyše, výroba týchto HNOJÍV vyžaduje v mnohých prípadoch ich obo

hatenie o prvky hnojív

(dusík,

fosfor,

draslík a mikroživiny)

počas spracovania chemickými látkami.

[0007] Používanie humínových látok vo forme prípravkov zvyčajne
nesprevádza výrazný vplyv na úrodnosť pôdy v zmysle zmien che

mických a fyzikálnych vlastností pôdy, pretože koncentrácia humínových prípravkov je extrémne nízka a ich použitie je často

obmedzené na predsejbovú úpravu semien alebo ošetrenie listov
rastliny. Predbežné humínové hnojivá kombinujú niektoré vlast

nosti

konvenčných organických hnojív a

klasických humínových

prípravkov. Rovnako ako posledné uvedené hnojivá majú humínové
balastné hnojivá významnú fyziologickú aktivitu pričom súčasne
vykazujú zreteľný kultivačný vplyv na pôdu: zlepšenie jej štruk

túrneho

stavu,

vodno-fyzikálnych

vlastností,

prispievanie

k rastu nitrifikačnej sily a zvyšovanie mobility zlúčenín fos

foru.

[0008]Analýza známych spôsobov výroby HNOJIVA obsahujúceho or
ganické humáty a výroby humínových PRÍPRAVKOV však ukazuje nie

len veľkú rozmanitosť ich výrobných procesov, ale aj veľkú roz
manitosť ich kvalitatívnych charakteristík,

ktoré sú v súčas

nosti na globálnych trhoch. Veľká rozmanitosť takýchto komerč
ných produktov

je

spôsobená

na

jednej

strane

špecializáciou

vlastností rôznych druhov týchto produktov zameraných na efek
tívnosť pestovania rôznych rastlín,

zatiaľ čo na druhej strane

je možné túto veľkú rozmanitosť vysvetliť s ašpiráciami na vy
tvorenie nových vynálezov odlišných od známych so všetkými spô
sobmi alebo vylepšeniami alebo iba rozdielmi v cieľoch komerč
ného využitia týchto vynálezov.

[0009] V kontexte týchto okolností sa predstavenie príležitosti

na vytvorenie veľkokapacitných procesných jednotiek obsahujúcich

humín pomocou flexibilného

spôsobu zabezpečujúceho

„bleskové“

prispôsobenie týchto procesných jednotiek meniacim sa požiadav

kám trhu,

ktoré sa napríklad vyskytujú v automobilovom prie

mysle, javí ako veľmi užitočné.

[0010] Procesná časť v skupine predložených vynálezov je zameraná

na také suroviny, ako sú hnedé uhlie a ich podrodina - leonardit,

ktorú určujú dve logiky:
•

Vo všeobecnom prípade spôsobov pri výrobe látok obsahujúcich

humín predstavuje hnedé uhlie najväčšie množstvo najužitoč
nejších kompozícií v porovnaní s takými surovinami obsahujú

cimi

humín,

ako

je

rašelina,

sapropel,

bridlice,

peloidy

a drevo, nehovoriac o prírodných vodných zdrojoch. Napríklad
leonardit obsahuje až 85 % humínových látok [1],

[3]

(morská

voda - do 1 mg/l, riečne vody - do 2 0 mg/l, močiarne vody -

do 300 mg/l, pôdy - 1 až 12 %, rašelina - až do 40 %).
•

Ľahšia dostupnosť efektívnych surovinových zdrojov - hnedého
uhlia - z dôvodu obrovského rozsahu ich použitia v energetic

kom priemysle.

[0011] Na základe posledných okolností je možné načrtnúť geogra
fiu možných umiestnení procesných jednotiek v dôsledku použitia

skupiny predložených vynálezov.
vuje asi 4

%

svetovej

Napríklad hnedé uhlie predsta

výroby energie

(13 % výroby energie v

Európe), ale niektoré krajiny sú mimoriadne závislé od využíva

nia hnedého uhlia na výrobu energie,

napríklad Grécko

Juhoslávia (67 %) a Česká republika (51 %).
biteľom hnedého uhlia je Nemecko,

(76 %),

Najväčším spotre

kde sa 28 % energie vyrába z

V Austrálii prevláda v štáte Victoria ťažba uhlia

hnedého uhlia.

nižšej triedy a toto uhlie sa spotrebuje v elektrárňach v blíz
kosti miesta ťažby, ktoré produkujú 97 % energie štátu alebo 25
% celej výroby energie v Austrálii [4].

OBLASŤ TECHNIKY

[0012] Predložený vynález patrí do oblasti premeny uhoľných radov

kaustobiolitov, hlavne hnedouhoľnej suroviny, najmä oxidovaného
lignitu

-

leonarditu,

najmä

na

veľkovýrobu

humínových

látok

v poľnohospodárskej technológii a zaisťuje mierne kapitálové ná
klady a prvotné náklady na spracovanie vo výrobe. Použitie vy

nálezu vďaka flexibilite predložených spôsobov výroby látok ob

sahujúcich humín zaisťuje úplnejšie zhodnotenie suroviny so zvý
šením efektívnosti premeny suroviny v dôsledku „rozšírenia“ sor

timentu vyrábaných komerčných produktov.

DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY

[0013] Je známych veľa riešení týkajúcich sa procesov premeny
hnedouhoľnej

suroviny na organominerálne hnojivá a prípravky,

ktoré je možné zoskupiť na základe ich fyzikálnych a chemických
účinkov (s výnimkou zriedka používaných postupov):
•

postupy mletia uhlia na jemné frakcie;

•

oxidačné postupy;

•

lúhovacie postupy;

•

postupy roztokov, väčšinou vo vodnom médiu;

•

elektrochemické postupy;

•

postupy kyslej depozície;

•

sedimentačné postupy;

•

postupy filtrácie, odstreďovania a dekantácie;

•

postupy zahusťovacieho a odparovacieho sušenia.

[0014] Väčšina známych riešení je zameraná na priemyselné použi
tie ako príprava jedného základného komerčného produktu s jeho

modifikáciami, napr. s použitím prísad vo forme minerálnych hno
jív a/alebo mikroživín.

[0015] Predložený vynález je však vzhľadom na svoju štruktúru
zameraný na priemyselné použitie sprevádzané flexibilitou spô

sobu na výrobu určitého sortimentu výrobkov, t. j.:
•

výrobu balastných organických hnojív (suspendovaných gélov);

•

výrobu balastných organominerálnych hnojív (suspendovaných

gélov);
•

výrobu humínových biologicky aktívnych prípravkov

roztoky kompozícií

a

s

kyselín

humínových

(balastné

rôznych koncentrácií

rôznym minimálnym zložením zvyškového pevného podielu

podľa veľkosti);
•

výrobu fulvokyselín - vysoko biologicky aktívne prípravky (balastné

roztoky rôznych koncentrácií

a

s

rôznym minimálnym

zložením zvyškového pevného podielu podľa veľkosti);
•

výrobu humínových biologicky aktívnych prípravkov (suché soli

kyseliny humínovej bez balastu);
•

výrobu fulvokyselín - vysoko biologicky aktívne prípravky (balastné suché soli kyseliny fulvovej - fulváty);

•

výrobu palivových brikiet.

[0016] V ich kombináciách sa používajú známe technologické spô
soby premeny hnedouhoľnej

a prípravky uvedené vyššie.

suroviny na organominerálne hnojivá
Napríklad uhoľná surovina sa melie,

potom sa podrobí oxidácii a ďalej sa spracováva alkáliami, potom
nasledujú ďalšie

spôsoby.

Môže

sa však stať,

že

surovina

sa

oxiduje v alkalickom médiu ihneď po zomletí a ďalšie technolo
gické premeny môžu byť identické. Vyplýva to zo skutočnosti, že

fyziologická aktivita humínových prípravkov významne závisí od
charakteristík suroviny, obsahu popola a stupňa oxidácie humí

nových látok a od zvláštností technologických postupov [5, str.

4], ako aj z dôvodu šírky rozsahu humínového hnojiva a použitia

ktoré majú bezprece

prípravku. Napríklad fulvické prípravky,

dentnú biologickú aktivitu,

sú v navrhovanom vynáleze predsta

vované ako súčasť predajného sortimentu výrobkov.

Pri analýze

a zovšeobecnení známych technologických riešení počas prípravy

že celkovo budú technolo

predloženého vynálezu sa očakávalo,

gické procesy takými kombináciami vybranými z takých kategórií,
ako sú: typy a koncentrácie činidiel, čas premeny [6, 7, 9, 12,

- 14, 16 - 23, 26, 29, 33, 38 - 41, 53 - 55, 59, 60, 63, 64, 66,
68, 87], krivka závislosti vody [9, 12, 16 - 22, 26, 29, 33, 37

- 40, 53 - 55, 59, 60, 86, 87], hodnota pH [9, - 12, 14, 16, 20,
22,

23,

26,

29,

31,

33,

41,

53 [14,

konverzný typ - izochorický

55,

16,

59,

18,

61,

26,

39,

63,

53,

67,
55,

68],

86]

alebo prietokový [15, 17, 19, 20, 22, 55], teplota [6, 7, 9, 13,
15, - 21,

40,

26, 29,

33,

36,

38,

39,

41,

52,

58,

66, - 68, 86, 87], statický tlak [13, 36, 41, 58,

59,
62,

63,
63,

64,
66];

alebo sú špecifikované niektoré určité hydrodynamické údaje, ako

napríklad rýchlosť otáčania určitých miešačov a kavitátorov [21,
29,

26,

38,

odstredivky

efektu

[15,

40,

[22,
18,

41,

41,
19,

53,

55,

64],

60,

59,

87],

alebo

68]

rýchlosti a zrýchlenia

frekvencie

a dokonca aj

hydroakustického

špecifické kapacity

akustického tlaku na jednotku plochy uskutočnených kompozícií
[20, 56, 60, 68], hodnoty magnetickej indukcie [57] a jej hodnoty
frekvencie [58], ako aj prúdy a napätia [53, 61, 65, 67] prená

šané na prevádzané médium.

Autor predloženého vynálezu zároveň

nezistil použitie takého parametra,

ako je zavedenie mechano-

aktivačnej energie vyjadrenej v jouloch na meter kubický, s vý

nimkou ruského riešenia [20].

[0017] Ukazuje sa to ako dôležité, pretože takýto parameter „by
ukazoval“ kinetiku a numerickú mechaniku lokalizovaného účinku

na supramolekulárne štruktúry základnej, napr. hnedé uhlie, su

roviny a na aktiváciu premeny najväčších, protohumínových mole
kúl.

V tomto prípade je zrejmé,

že časť mechanickej

energie
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zaisťuje deštrukciu supramolekulárnych štruktúr,

čo sa dá in

terpretovať ako nárast reakčných plôch zložky suroviny a jej

dynamické čistenie, zatiaľ čo druhá časť mechanickej energie je
neodmysliteľne spojená s koncepciou mechanochemickej aktivácie,
vďaka ktorej

sa lokálne vytvárajú statické a rôzne smerované

dynamické tlaky v kontaktných oblastiach reakčných zložiek.
[0018] Je tiež zrejmé, že mechanická energia sa premení na teplo
média,

ktoré sa prevádza,

a je rozumné ju brať do úvahy bez

ohľadu na podmienky potenciálneho vonkajšieho zahrievania re

akčných zmesí.
[0019] S odkazom na vyššie uvedené je v predloženom vynáleze
aplikovaná koncepcia použitia programovateľného odmeraného za
vedenia mechanickej energie aktivácie média, ktoré sa na ňu pre
vádza s cieľom optimalizácie technologického postupu.

Takáto

koncepcia súčasne nevylučuje možnosť numerických variácií s nie

ktorými alebo inými zložkami reakcie, ale dopĺňa ich s poskyt

nutím možnosti numerických variácií zavedením mechanickej ener
gie do reakčných zmesí. V takom prípade sa parametre,

ako je

amplitúda a frekvencia špecifického dynamického tlaku, rýchlosť
posuvu,

lokalizované teplotné rázy a zmeny teploty všeobecne,

ako aj čas premeny, môžu meniť v reakčných zmesiach programovaným

a „plynulým“ spôsobom reguláciou účinku posuvu alebo nárazu a po
suvu.

[0020] V súlade s vynálezcovskou koncepciou koncept programovanej

zmeny v dávkovaní zavádzania mechanickej energie do prevádzaných
kompozícií zahrnuje zmysel využitia výťažku niekoľkých pilotných
dávok cieľových produktov s variáciami procesných charakteristík

a číselné predvoľby zabezpečujúce zvolenú optimálnosť výrobného
procesu v komerčných objemoch sú programované na základe výsled

kov komparatívnej analýzy týchto pilotných dávok.
pade sa tiež rozumie,

že dávkovanie mechanickej

V tomto prí

energie v me-

chanochemických reaktoroch môže mať široký rozsah a časti tohto

rozsahu je možné pohodlne spájať s krivkou závislosti vody:
„energeticky mierne“ režimy miešania (krivka závislosti vody:
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0,15 až 1,5) použité napríklad v [24, 25];
•

režimy „energeticky nadmerného“ miešania a hydrodynamické re

žimy

vody:
•

alebo

režimy

akustickej

kavitácie

1,5 až 4 a vyššia), napr.

(krivka

závislosti

[19, 26];

hydrodynamické a energeticky vyvinuté kavitačné režimy, t. j.

režimy s malými X - kavitačnými indexmi

[8,

str.

236,

237]

a pri relatívne vysokých rýchlostiach prietoku (krivka závis
losti vody:
•

2 až 300);

režimy „vysokoenergetického miešania“ - súčasť predloženého
vynálezu,

s automatickou údržbou parametrov v subkavitačnej

oblasti bez ohľadu na posun ostatných základných parametrov
(krivka závislosti vody od:

0,9 a vyššia).

[0021] Koncept subkavitačnej oblasti zavedený v predloženom vy
náleze v súlade s koncepciou vynálezu predpokladá určitú novú
optimalizáciu technologických procesov založenú na nasledujúcom:
•

Pri určitom zložení bežne stanovených parametrov mechanochemickej premeny surovinových zložiek alebo polotovarov sa pro

duktivita a niekedy kvalita získaných produktov ukázala byť

priamo úmerná hromadnému prenosu reakčných

zložiek,

čo

je

zjavne spôsobené zvýšením mechanickej energie privedenej do
prevádzaného média, ale s určitými obmedzeniami;
•

Jedným z takýchto technicky ľahko zaznamenaných obmedzení je
„prahová hodnota“ prechodu mechanochemického reaktora do kavitačného režimu. So zvýšením energie v tomto režime účinnosť

konverzie väčšinou zodpovedá extrémnej funkcii. V tomto prí
pade sa predpokladá,

že úsek funkcie extrému naľavo od jeho

maximálnej hodnoty je podstatne menší ako úsek nachádzajúci

sa napravo od maximálnej hodnoty. V praxi to vedie k tomu, že

procesy silnej mechanickej deštrukcie komponentov sa prevá
dzajú pri veľkých kavitačných energiách a užitočné látky sa

ničia.
[0022] Z tohto dôvodu jedno z nových riešení predloženého vyná-
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lezu zaisťuje automatickú údržbu režimov mechanochemického re
aktora v subkavitačnej oblasti, v ktorej sa do prevádzaného média
privádza toľko mechanickej energie, čo zaisťuje určitý maximálny
prenos hmoty

na reakčné zložky na jednej

strane a na druhej

strane je zabezpečené obmedzenie mechanickej energie privádzanej

do prevádzaného média, aby sa zabránilo prepnutiu činnosti re

aktora do

z dôvodu,

kavitačného režimu.

Takéto obmedzenie

sa

zavádza

že niekedy môže mať spracovanie ultrazvukom vrátane

spracovania kavitácie výrazný negatívny vplyv [18, 19].
[0023] Je známy americký patent

[9]

„SPÔSOB EXTRAKCIE MOLEKULY

KYSELINY FULVOVEJ“ zameraný na veľkovýrobu fulvokyselín s naj

vyšším stupňom biologickej aktivity a extrahovaných z leonarditu

bez použitia chemikálií, ktorý umožňuje získať komerčný produkt,
ktorý môže byť certifikovaný ako „organický“. Podľa tohto vyná

lezu sa humusový materiál zmieša s vodou a rozpustí sa určité

malé množstvo molekúl kyseliny fulvovej. Potom sa uskutoční bi
ologická premena zmesi na zvýšenie výťažku produktu pomocou mik
roorganizmov v prítomnosti kyslíka počas 1 až 7 dní, pričom sa

organické zložky suroviny oxidujú.

Potom sa použije proces mik-

rofiltrácie, pri ktorom sa rozpustené fulvokyseliny oddelia od

molekúl humínu a
vej.

(aspoň čiastočne)

od molekúl kyseliny humíno-

Potom sa môže použiť vákuové sušenie alebo zmrazenie vlh

kosti so získanými granulami fulvokyselín.

[0024] To zdieľa také vlastnosti,
mletej

humusovej

ako je použitie jemne rozo

suroviny - leonarditu,

zmesi suroviny s vodou,

- pričom sa príprava

extrakcia vodou z kyseliny fulvovej,

filtrácia a vákuové sušenie so soľami kyseliny fulvovej získajú
s predloženým vynálezom.

Dôvody,

ktoré bránia dosiahnutiu

technického výsledku výroby

fulvokyselín ako súčasti predloženého vynálezu v porovnaní s vy

nálezom opísaným v [9], sú:
•

nedostatočná flexibilita procesu nezabezpečujúca šírku sorti

mentu predajných produktov (balastné organické a organominerálne hnojivá vo forme suspendovaných gélov, balastné roztoky
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kompozícií humínových kyselín, balastné roztoky fulvovej ky
seliny a palivové brikety nie sú „zastúpené");
•

nízka výrobná kapacita, pokiaľ ide o prevádzkové postupy zá
kladného zariadenia, v dôsledku času premeny suroviny na ful-

vokyseliny za 1 až 7 dní na rozdiel od 10 až 20 minút pre
predložený vynález;
•

nedostatok použitia mechanoaktivácie v procesoch

(rozpúšťanie a biokonverzia-oxidácia)

extrakcie

vrátane procesu adap-

tívne optimalizovaného, čo vedie k relatívne nízkemu výťažku
produktu;
•

nedostatok procesov dekantácie prostredníctvom odstreďovania

a sedimentácie humínových látok, ktoré výrazne uľahčujú čin
nosť filtrov;
•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v zdrojovom

uhlí;
•

nedostatočné zhodnotenie zvyškového uhlia na predajný produkt;

•

nedostatok zhodnotenia odvádzanej vlhkosti pri relatívne veľ
kej krivke závislosti vody od 7 do 8;

•

nedostatočné

využitie

spaľovacieho

tepla

zvyškovej

uhoľnej

suroviny.

[0025] Je

známe

americké vynaliezavé

riešenie,

ktoré je tiež

dôležité pre získanie fulvového prípravku [10], „EXTRAKCIA FULVOVÝCH MINERÁLNYCH

ZDROJOV

Z

HUMÍNOVÝCH

LÁTOK".

Koncepciou

tohto vynálezu je dosiahnutie cieľa - získanie fulvových rozto

kov s vysokou biologickou aktivitou a bezpečných na vnútorné
a vonkajšie použitie u ľudí a zvierat,
listov rastlín,

ako aj na postrekovanie

ktoré sa dosahuje pomerne ľahko. Bezpečnosť je

zaistená kyselinami,

ktoré sa nepoužívajú v technologickom po

stupe. Voda a tie zásadité extrakčné činidlá, ktoré sú bezpečné,
napr.

používajú sa hydroxidy vápenaté a horečnaté,

zatiaľ čo

pokles hodnoty pH je zabezpečený jednoduchou dekantáciou roz

toku.

Po dekantácii roztoku sa zhromaždí stúpajúca frakcia ky

seliny fulvovej.

[0026] To zdieľa také vlastnosti,

ako je použitie suroviny ob

sahujúcej komplexy humínových látok, veľmi pravdepodobne postup
mletia suroviny (údaje nie sú k dispozícii), použitie vody v pro

cese

lúhovania

a

samotný postup

lúhovania,

(prostredníctvom rôznych postupov)

ako

aj

separácia

fulvových zložiek z roztoku

v kvapalnej forme s predloženým vynálezom.
[0027] Dôvody, ktoré bránia dosiahnutiu technického výsledku vý
roby fulvokyselín ako súčasti predloženého vynálezu v porovnaní
s vynálezom opísaným v [10], sú:
•

nedostatočná flexibilita procesu,

ktorá nezabezpečuje šírku

sortimentu predajných produktov (balastné organické a organominerálne hnojivá vo forme suspendovaných gélov, suchých fulvátov a palivových brikiet nie sú „zastúpené");
•

nízka výrobná kapacita, pokiaľ ide o prevádzkové postupy zá
kladného zariadenia, v dôsledku času premeny suroviny na ful-

vokyseliny kvôli

relatívne dlhému (údaje nie sú k dispozícii)

postupu prirodzenej dekantácie roztoku, na rozdiel od 10 až

20 minút pre predložený vynález;
•

nedostatok použitia mechanoaktivácie v procesoch

vrátane adaptívne optimalizovaných,

extrakcie

čo vedie k výťažku pro

duktu v relatívne nízkych koncentráciách;
•

nedostatok procesov dekantácie

odstredením a

a filtráciou humínových látok,

čo

sedimentáciou

znižuje výťažok produktu

z roztoku;
•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v surovine;

•

nedostatočné zhodnotenie zvyšku suroviny na predajný produkt;

•

nedostatočné zhodnotenie odvádzanej

vlhkosti obsiahnutej

vo

zvyšku suroviny;
•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškovej suroviny.

[0028] Je známy americký patent [11] „EXTRAKCIA FULVOVÝCH MINE
RÁLNYCH ZDROJOV, VITAMÍNOV, AMINOKYSELÍN, ENZÝMOV A FYTONUTRIEN-

TOV Z HUMÍNOVÝCH LÁTOK".

Technologická podstata tohto vynálezu

je takmer rovnaká ako technologická podstata vynálezu opísaného
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[10],

vyššie

s výnimkou

zoznamu získaných organických

ktorý je rozšírený v súlade s názvom tohto vynálezu [11].

látok,
Z toh

to dôvodu sa nejaví ako rozumné opísať tu znaky, ktoré má s na

vrhovaným vynálezom spoločné a opísať dôvody, ktoré bránia tech
nickému výsledku pri výrobe fulvokyselín a iných produktov ako

súčasť predloženého vynálezu v porovnaní s vynálezom opísaným
v [11].
[0029] Je známy americký patent
jivá,

[12]

ktoré obsahujú organický uhlík,

získavajú

„HNOJIVO“. Organické hno

sa podľa tohto vynálezu

z prírodných organických látok,

výhodne

z

rašeliny

alebo uhlia.

[0030] Podľa tohto vynálezu sa vyrábajú tri skupiny typov vý
robkov:
•

rozsah 16 produktov,

ktoré sú „tekuté“, nízko-balastné orga-

nominerálne a vysoko koncentrované hnojivá s obsahom vlhkosti
približne 60 až 80 % pri počiatočnej požiadavke technologic

kého postupu krivky závislosti vody 6 až 13 a s takmer neut
rálnou hodnotou pH = 6,5 až 7;
•

„tekutý“ propionát vápenatý, nízkobalastná kompozícia s nízkou

záťažou s obsahom vlhkosti približne 70 % s neutrálnou hodno

tou pH = 6,5 až 7, čo je zloženie výživných látok zlepšujúcich
bunkovú štruktúru rastlín a je to širokospektrálny biocíd,

úspešne bojujúci proti

chorobám rastlín

(na

zozname

je 22

chorôb);
•

konvenčne suché (15 až 20 % vlhkosti) balastné organominerálne

hnojivo, ktoré sa získava z jemne drvenej rašeliny a kyseliny
propiónovej s prídavkom síranu draselného alebo chloridu dra

selného a mikroživín.

[0031] Na zaistenie bezpečnostných prvkov výrobkov podľa tohto
vynálezu [12] sa v rámci primárnych technologických premien ap
likuje hydroxid draselný, ktorý sa používa napríklad v potravi

nárskom priemysle, s krivkou závislosti vody 6 až 13, počas lúhovania fyziologicky aktívnych látok organického uhlíka. Pokiaľ

ide o použitie kyselín, je tu zaistená bezpečnosť produktu pou

(TRILON B) alebo použi

žitím kyseliny etyléndiamíntetraoctovej
tím kyseliny propiónovej.

[0032] Prvá z nich,

TRILON B,

je koagulačný ión.

Mechanizmus

jeho účinku je založený na extrakcii iónov kovov z nerozpustných
solí

kovov a

ich substitúcii

všetky sú rozpustné vo vode,

iónmi

sodíka,

z

ktorých takmer

1 molekula trilonu reaguje s

1

molekulou kovu bez ohľadu na valenciu kovu.

[0033] Druhá z nich,

kyselina propiónová,

vačná látka v potravinárskom priemysle,

pri výrobe liekov.

je bezpečná konzer

ktorá sa tiež používa

Táto kyselina navyše bráni množeniu plesní

a niektorých baktérií.

(US patent z roku 2011)

[0034] Tento relatívne nový patent [12]

ukazuje moderné a špičkové úspechy v poľnohospodárskej chémii,
pomocou ktorých je možné pestovať plodiny definované ako ekolo

gické a podľa toho certifikovateľné s vysokými výťažkami.

[0035] Z tohto dôvodu použitie predloženého vynálezu ako kom
plexu procesných jednotiek zabezpečuje výrobu rovnakých orga

nických hnojív alebo tých, ktoré sú im podobné, ako aj ďalších.

Diskusia o vyššie opísaných komponentoch vynálezu

[12]

byť považovaná za prioritu oproti navrhovanému vynálezu,

nemôže
aspoň

kvôli skutočnosti, že navrhovaný vynález (ako súčasť skupiny) je

všeobecne orientovaný na funkčnú štruktúru - komplex procesných
jednotiek s novými vlastnosťami ako samotných jednotiek, tak aj
funkčnej

štruktúry.

Tu

sa

diskutuje

o

komponentoch vynálezu

[12], ktoré opisujú modernú situáciu v oblasti príslušnej tech
nológie a nie je možné ho chápať ako predpoklad, že diskutovaná
vec má prednosť.

[0036] S predloženým vynálezom má spoločné nasledujúce vlast
nosti:
•

použitie základnej suroviny obsahujúcej prírodné komplexy or
ganického uhlíka - humínové látky (uhlie);

•

rozšírený sortiment predajných druhov výrobkov;

•

postupy mletia základných surovín;

•

postupy lúhovania kvapalnej fázy vo vodných roztokoch;

•

postupy spracovania zmesí polotovarov s kyselinami na nižšie
hodnoty pH;

•

postupy pridávania minerálnych látok a organických kyselín do

spracovaných polotovarov;
•

postupy pridávania mikroživín do prevádzaných polotovarov.

[0037] Dôvody brániace technickému výsledku na výrobu organominerálnych hnojív a prípravkov ako súčasť predloženého vynálezu,

ktoré sa získali v porovnaní s vynálezom opísaným v [12]:
•

nedostatočná flexibilita postupu,

sortimentu predajných produktov

ktorá nezabezpečuje šírku

(nie sú „zastúpené“ roztoky

kyseliny fulvovej bez balastu, suché fulváty a palivové bri

kety);
•

nízka výrobná kapacita, pokiaľ ide o prevádzkové postupy zá

kladného zariadenia, v dôsledku času úplnej premeny suroviny

na výrobky za 13 až 25 hodín na rozdiel od 10 až 20 minút pre

predložený vynález;
•

nedostatok použitia mechanoaktivácie v postupe extrakcie vrá

tane adaptívne optimalizovanéhej,

čo spôsobuje zníženú kon

centráciu organického uhlíka v hnojive ako polotovare;
•

nedostatok postupov aktívnej dekantácie odstreďovaním a fil

tráciou, čo spôsobuje zníženú koncentráciu organického uhlíka

v hnojive ako polotovare;
•

nedostatočné zhodnotenie odvádzanej

vlhkosti obsiahnutej

vo

zvyšku suroviny;
•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v zdrojovom

uhlí;
•

nedostatočné zhodnotenie zvyškovej

organickej suroviny, napr.

uhlia na predajný produkt;
•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškovej organickej
suroviny.
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[0038] Je známy americký patent

[13]

„SEPARÁCIA KYSELINY HUMÍ-

NOVEJ“.

[0039] Spôsob separácie kyseliny humínovej spočíva v použití su

rového oxidovaného uhlia, ktoré sa zmieša s vodným roztokom hyd
roxidu sodného a získaná zmes sa zahreje pod tlakom 0,5 MPa na

teplotu 100 až 160 °C. Pri týchto parametroch, s krivkou závis
losti vody od 5 do 7, sa zmes nechá stáť 1 až 2 hodiny, čo vedie

Potom sa produkt separuje od

k extrakcii humínovou kyselinou.

zvyškov pomocou separácie.

[0040] S predloženým vynálezom má spoločné nasledujúce vlast
nosti:
•

použitie základnej suroviny - oxidovaného uhlia;

•

s najväčšou pravdepodobnosťou postupy mletia uhlia

(nešpeci

fikované);
•

postupy lúhovania kvapalnej fázy vo vodných roztokoch;

•

postupy aktívnej dekantácie pomocou odstreďovania.

[0041] Dôvody brániace technickému výsledku separácie humínových
kyselín

ako

súčasti

predloženého

vynálezu,

ktoré

sú

získané

v porovnaní s vynálezom opísaným v [13]:
•

nedostatočná flexibilita postupu,

ktorá nezabezpečuje šírku

sortimentu predajných produktov (balastové organické a orga-

nominerálne hnojivá vo

forme

suspendovaných gélov,

roztoky

kyseliny fulvovej bez balastu, suché fulváty a palivové bri
kety nie sú „zastúpené“);
•

nízka výrobná kapacita, pokiaľ ide o prevádzkové postupy zá
kladného zariadenia, v dôsledku času úplnej premeny suroviny

na výrobky za 1,5 až 2,5 hodín na rozdiel od 10 až 20 minút
pre predložený vynález;
•

relatívne vysoká spotreba energie v dôsledku prevádzky reak

tora pri vysokých teplotách pod tlakom;
•

nedostatok použitia mechanoaktivácie v postupe extrakcie vrá
tane adaptívne optimalizovanej, čo vedie k určitému zníženiu

koncentrácie kyseliny humínovej v hotovom produkte;

•

nedostatočné zhodnotenie odvádzanej

vlhkosti obsiahnutej

vo

zvyšku suroviny;
•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v surovom

uhlí;
•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškovej suroviny;

•

nedostatočné zhodnotenie zvyškovej suroviny do predajného pro
duktu.

[0042] Je známy americký patent

[14]

s názvom „SPÔSOB VÝROBY

FULVÁTU VÁPENATÉHO Z HUMUSOVÉHO MATERIÁLU“.

Vynález predpokladá

použitie leonarditu ako zdroja suroviny obsahujúcej prioritne

najväčšie množstvo humínových látok.

Celý proces výroby fulvátu

vápenatého začína tým, že sa surovina rozdrví v kladivovom mlyne
a zmieša sa s vodou a hydroxidom sodným v pomere zabezpečujúcom

pH = 10,0.

[0043] Potom sa alkalický roztok zmieša s uhlím pri gradiente
vodnej krivky 175 až 300 počas 15 až 30 minút, pričom sa v po

stupe extrahujú humínové a fulvokyseliny,

Potom,

táva nerozpustný.
počas

15 až

30 minút

chlorovodíková,

zatiaľ čo humín zos

zatiaľ čo sa do suspenzie získanej

za miešania suspenzie pridáva

kyselina

sa humínové kyseliny „usadia“ do pevnej formy,

ktorá sa upraví na pH = 4,5.

rozpustené v suspenzii.

Počas toho zostávajú fulvokyseliny

Potom sa

z pevných častíc kyseliny

humínovej vytvoria veľké a stabilné vločky počas 1 hodiny, pričom
sa použije zahusťovacia jednotka a do suspenzie sa pridá flokulant.

[0044] Potom sa roztok kyseliny fulvovej

oddelený od pevných

frakcií pošle zo zahusťovača do lapača sedimentov a vysoko kon

centrovaná suspenzia sa pošle zo spodnej časti zahusťovača do
určitej jednotky,

takzvaného výťahu,

s ktorým sa získa filtrá-

tový roztok, ktorý sa pridá do vyššie uvedeného extrakčného po

stupu a oddelí sa od suspenzie, zatiaľ čo zvyšný odpad sa odvedie
z rovnakého výťahu.

[0045] Hydroxid vápenatý sa pridáva do roztoku fulvovej kyseliny

v lapači sedimentu miešaním kompozície asi 15 minút, pričom hod
nota pH stúpne na 13,5, čo zaisťuje sedimentáciu fulvových ky

selín vo

forme

fulvátu vápenatého.

Odpad vo

forme určitého

roztoku sa zo suspenzie odplavuje filtrom, pričom sa takto získa
produkt, fulvát vápenatý, vrátane jeho neskoršej granulácie.
[0046] Medzi vlastnosti,
patria

technologické

ktoré zdieľa s predloženým vynálezom,

postupy

zabezpečené

zložením

zariadenia

v predloženom vynáleze:
•

použitie najlepšej možnej suroviny - leonarditu;

•

mletie suroviny na jemné frakcie;

•

extrakcia kyseliny humínovej vo vodno-alkalických roztokoch;

•

„sedimentácia“ humínových kyselín z roztoku pomocou kyseliny;

•

použitie flokulantov na agregáciu jemne rozptýlených častíc
humínových kyselín do veľkých a stabilných zhlukov;

•

postupy hrubovania suspenzie

z postupu na pevnú a kvapalnú

fázu so získaným roztokom polotovaru;
•

postupy filtrácie polotovarov

(charakterizované

„reverznou“

funkčnosťou procesu - polotovar je po „sedimentácii“ so zvý
šením pH až na 13,5 vo vynáleze [14] v tuhej fáze, zatiaľ čo

v predloženom vynáleze je polotovar v kvapalnej fáze);
•

postupy sušenia produktu.

•

Dôvody brániace technickému výsledku pre výrobu fulvátu ako

súčasť predloženého vynálezu,

ktoré sú získané v porovnaní

s vynálezom [14]:
•

nedostatočná flexibilita postupu nezabezpečujúca šírku sorti

mentu predajných produktov (balastové organické a organominerálne hnojivá vo forme suspendovaných gélov, roztoky kompozí

cií humínových

kyselín bez balastu,

kyselín bez balastu,

suché

soli

roztoky kyseliny fulvovej

humínových
bez balastu

a palivové brikety nie sú „zastúpené“);
•

nízka výrobná kapacita, pokiaľ ide o prevádzkové postupy zá
kladného zariadenia, v dôsledku času úplnej premeny suroviny

na produkt za 2 až 2,5 hodiny na rozdiel od 10 až 20 minút
pre predložený vynález;

nedostatok použitia mechanoaktivácie v postupe extrakcie vrá

•

tane adaptívne optimalizovanej, čo vedie k určitému zníženiu

koncentrácie kyseliny humínovej v hotovom produkte;
nedostatok

•

zhodnotenia

odvádzanej

vlhkosti

obsiahnutej

vo

zvyšku suroviny a obsiahnutej vo výstupnom roztoku;
nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v zdrojovom

•

uhlí;
•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškovej suroviny;

•

nedostatočné zhodnotenie zvyškovej suroviny do predajného pro
duktu.

[0047] Je známe riešenie postupu uvedené v [16]
PENIA KYSELINY HUMÍNOVEJ“.

sa

používa

„klasická“

„SPÔSOB ODSTÚ

V tomto pomerne jednoduchom riešení

postupnosť

konverzií

technologických

a zvláštnosťou vynálezu je použitie LAURYL SULFÁT TRIETANOLAMÍ-

NOVEJ SOLI, ktorá vzhľadom na uvedenú jednoduchosť zaručuje zís
kanie solí humínových kyselín s maximálnym výťažkom 99,4 %.

[0048] Tu sa odoberanie humínových kyselín z hnedého uhlia us
kutočňuje extrakciou 2 až 2,5 % vodným alkalickým roztokom s po

užitou laurylsulfát trietanolamínovou soľou v pomere

1:

0,25

hmotnostne pri 85 až 90 °C a s krivkou závislosti vody okolo 10,
polotovar sa následne separuje zriedením reakčnej

zmesi vodou

(1,5-krát), okyslením na pH = 3,5 až 4 a miešaním.

Polotovar sa

ďalej

filtruje a suší.

S predloženým vynálezom má spoločné

nasledujúce vlastnosti:
•

použitie suroviny hnedého uhlia;

•

mletie suroviny na jemné frakcie

(nešpecifikované, ale veľmi

pravdepodobné);
•

extrakcia kyseliny humínovej vo vodných alkalických roztokoch;

•

„sedimentácia“ humínových kyselín z roztoku s použitím kyse
liny;

•

postup filtrácie suspenzie polotovarov;

•

postup sušenia filtrátu na predajný produkt.

[0049] Dôvody brániace technickému výsledku na výrobu fulvátov
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ako súčasť predloženého vynálezu,

ktoré sú získané v porovnaní

s vynálezom [16]:

nedostatočná flexibilita postupu nezabezpečujúca šírku sorti

mentu predajných produktov (balastové organické a organominerálne hnojivá vo forme suspendovaných gélov, roztoky kompozí

cií humínových kyselín bez balastu, roztoky kyseliny fulvovej
bez balastu, suché soli (fulváty) bez balastu a palivové bri
kety nie sú „zastúpené");
•

relatívne nízka výrobná kapacita,

pokiaľ

ide o prevádzkové

postupy základného zariadenia, v dôsledku času úplnej premeny

suroviny na produkt

(asi

1 hodina oproti 10 až 20 minútam

podľa predloženého vynálezu);
•

nedostatok použitia mechanoaktivácie v procese extrakcie vrá
tane adaptívne optimalizovanej, čo vedie k použitiu ďalšieho
činidla a zvyšuje čas premeny;

•

nedostatok

zhodnotenia

odvádzanej

vlhkosti

obsiahnutej

vo

zvyšku suroviny a obsiahnutej vo výstupnom roztoku;
•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v zdrojovom

uhlí;
•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškovej suroviny;

•

nedostatočné zhodnotenie zvyškovej suroviny do predajného pro
duktu.

[0050] Je známe riešenie postupu blízke „klasickému"
STUP ZÍSKAVANIA ROZPUSTNÝCH HUMÁTOV Z RAŠELINY".

[17]

„PO

Podľa tohto

postupu sa rašelina zomelie na 1 až 2 mm, zmieša sa s 2 % roztokom
uhličitanu sodného alebo hydroxidu sodného

(krivka závislosti

vody: asi 10) a táto zmes sa spracuje v mechanickom dispergátore.
Humínové kyseliny sa nakoniec extrahujú v reaktore a suspenzia

sa zahrieva na 80 až 10 °C, potom sa intenzívne mieša 0,5 až 1,0
hodinu. Počas toho je reaktor napájaný horúcou parou z externého

zdroja cez ejektor.

Nezreagovaná rašelina sa oddelí od humáto-

vého roztoku odstredivkou a premyje sa ďalšou vodou.

Premytý

sediment sa pošle na skládku a premývacia voda z odstredivky (na
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zníženie straty humátu) sa pošle na prípravu sódového výluhu.

[0051] Získaný slabý 2 % roztok humátu sa varí pod vákuom na
koncentráciu 15 %.

S predloženým vynálezom má spoločné nasledujúce vlastnosti:
•

použitie suroviny s podobným zložením;

•

vykonávanie základných postupov v toku;

•

mletie suroviny na jemné frakcie;

•

extrakcia kyseliny humínovej vo vodných alkalických roztokoch;

•

mechanochemická aktivácia počas extrakcie;

•

oddelenie balastov od suspenzie polotovaru pomocou odstredenia;

•

vákuové sušenie;

•

použitie vodnej zložky v recyklátoch.

[0052] Dôvody brániace technickému výsledku výroby humínových
kyselín ako súčasti predloženého vynálezu,

ktoré sú dosiahnuté

v porovnaní so spôsobom opísaným v [17]:
•

nedostatočná

flexibilita postupu,

ktorá nezabezpečuje

šírku

sortimentu predajných produktov (balastové organické a organominerálne hnojivá vo forme suspendovaných gélov, roztoky ky
seliny fulvovej bez balastu,
soli

suché humáty bez balastu,

suché

(fulváty) bez balastu a palivové brikety sú „nie sú za

stúpené");
•

relatívne nízka výrobná kapacita,

pokiaľ

ide o prevádzkové

postupy základného zariadenia, v dôsledku času úplnej premeny

suroviny na produkt,

0,5 až 1 hodina oproti 10 až 20 minútam

pre predložený vynález;
•

nedostatok adaptívne optimalizovaného použitia mechanoaktivá-

cie v procese extrakcie, čo zvyšuje čas premeny suroviny a ve

die k relatívne nízkemu výťažku produktu - 20,6 % pre suchú

rašelinu;
•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v surovine;

•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškovej suroviny;

•

nedostatočné zhodnotenie zvyškovej suroviny do predajného pro
duktu.

[0053] Je známe osvedčenie vynálezcu [18] „SPÔSOB ODSTÚPENIA KY
SELINY HUMÍNOVEJ Z HNEDÉHO UHLIA“.

Tu sa získa 96 % výťažok

humínových kyselín spracovaním hnedého uhlia s INFRASOUND, v re

latívne širokej triede 2 -6 mm, s amoniakom, pri teplote od 20
do 30 °C a pri pôsobení krivky závislosti vody približne 9! Čas

premeny suroviny je v tomto prípade iba 5 až 6 minút.

[0054] Tento

vynález

má

mimoriadne

vysokú

výskumnú

hodnotu,

ktorá experimentálne ukazuje, že keď teplota konverzie hnedou
hoľnej suroviny stúpne nad 30 a až do 100 °C, výťažok kyseliny

humínovej klesá takmer o polovicu.
[0055] Tu sa však ukazuje [18], že výťažok kyseliny humínovej je
2,5 až 2,7-krát vyšší, ak sa suspenzia vody a amoniaku spracuje
s INFRASOUND vibráciami s frekvenciami 15 až 20 Hz! Čas extrakcie

sa v tomto prípade skracuje 17 až 24-krát!
[0056] S predloženým vynálezom má spoločné nasledujúce vlast
nosti:
•

použitie suroviny hnedého uhlia;

•

použitie suroviny hnedého uhlia blízkych frakcií;

•

uskutočňovanie extrakčných postupov pri nízkych teplotách;

•

použitie nízkofrekvenčných mechanoaktivačných účinkov na pre

vádzané médium;
•

čas trvania technologických postupov - niekoľko minút.
[0057] Dôvody brániace technickému výsledku výroby humínových

kyselín ako súčasti predloženého vynálezu,

ktoré sú dosiahnuté

v porovnaní s procesom opísaným v [18]:
•

nedostatok flexibility procesu; vyrába sa iba jeden produkt -

balastný roztok kyseliny humínovej (balastové organominerálne
hnojivá vo forme suspendovaných gélov, roztoky humínových ky

selín bez balastu,

roztoky kyseliny fulvovej

suché humáty bez balastu,

suché soli

a palivové brikety nie sú „zastúpené“);

(fulváty)

bez balastu,
bez balastu

•

nízka výrobná kapacita kvôli malému objemu reaktora;

•

použitie spôsobu izochorického typu;

•

nedostatok adaptívne optimalizovaného použitia mechanoaktivá-

cie v spôsobe

extrakcie,

čo by mohlo dodatočne

znížiť čas

premeny suroviny;
•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v surovine.

[0058] Je známy patent [19] „SPÔSOB ZÍSKANIA HUMÍNOVÝCH KYSELÍN
A ZARIADENIE NA TO“. Podľa tohto vynálezu sa vysokokoncentrovaný

(18 %)

roztok kyseliny humínovej získava z oxidovaného hnedého

uhlia alebo

z rašeliny lúhovaním s krivkou závislosti vody 2

a je sprevádzaný NÍZKYMI FREKVENCIAMI akustických vibrácií. Po
stup lúhovania sa vykonáva pri optimálnej teplote 60 až 80 °C

počas 5 až 10 sekúnd.

[0059] Separácia kyseliny humínovej je v tomto prípade 98,2 až
100 %.

[0060] V tomto vynáleze [19]

sa uvádza,

že v dôsledku použitia

NÍZKOFREKVENČNÝCH AKUSTICKÝCH VIBRÁCIÍ s určitým účinkom vib

račných kavitačných prúdov sa čas premeny uhlia zníži o STOVKY,
rovnako ako produktivita procesu - tiež o STOVKY!

[0061] S predloženým vynálezom má spoločné nasledujúce vlast
nosti:
•

použitie kaustobiolitov uhoľnej série ako suroviny;

•

použitie suroviny hnedého uhlia blízkych frakcií;

•

uskutočňovanie extrakčných postupov pri nízkych teplotách;

•

vykonávanie technologických postupov v toku;

•

čas trvania technologických postupov - niekoľko minút;

•

použitie nízkofrekvenčných mechanoaktivačných účinkov na
prevádzané médium;

•

mechanické oddelenie tuhej a kvapalnej fázy.

[0062] Dôvody brániace technickému výsledku pri výrobe humínových kyselín ako súčasti predloženého vynálezu, ktoré sa získa
vajú v porovnaní s procesom opísaným v [19]:

•

nedostatok flexibility spôsobu; vyrába sa iba jeden produkt

- roztok kyseliny humínovej bez balastu

(balastové orga

nické a organominerálne hnojivá vo forme suspendovaných gé
lov,

roztoky kyseliny fulvovej bez balastu,

bez balastu,

suché soli

(fulváty)

suché humáty

bez balastu a palivové

brikety nie sú „zastúpené");
•

nedostatok

adaptívne

optimalizovaného

použitia

mechano-

aktivácie v spôsobe extrakcie, ktoré by mohlo optimalizovat’

technologické postupy v pomere k vlastnostiam rôznych su
rovín z kaustobiolitu uhoľnej série;
•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v suro

vine;
•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškovej

suro

viny;
•

nedostatočné zhodnotenie zvyškovej suroviny do predajného
produktu.

[0063] Je známy ruský patent

[23],

„SPÔSOB VÝROBY KONCENTRÁTU

KYSELINY HUMÍNOVEJ Z HNEDÉHO UHLIA A LINKA NA VÝROBU KONCENTRÁTU
KYSELINY HUMÍNOVEJ". Jedná sa o spôsob, ktorý zahŕňa mletie hne

dého uhlia až do získania mikročastíc, prípravu suspenzie v slabo
alkalickom roztoku a extrakciu kyseliny humínovej, ktorá sa vy
značuje tým,

že sa uhlie podrobuje dvojstupňovému mletiu,

kla

sickému vysokorýchlostnému tyčovému mlynu sa aplikuje v druhom

stupni mletia, počas mechanického miešania suspenzie v reaktore-

mixéri z mikročastíc uhlia, a zatiaľ čo sa suspenzia mieša v re-

aktore-mixéri, súčasne sa na ňu pôsobí ultrazvukom počas 7 až 15

minút.

Potom sa uskutoční separácia pevnej

fázy od kvapalnej

pomocou sedimentácie nerozpustného popolového uhlia v lapači se

dimentov počas 15 až 20 minút,

zatiaľ čo sa kvapalná fáza pri

vádza do krakovacieho zariadenia, pridá sa katalyzátor (kyselina

chlorovodíková),

kvapalná fáza sa rozdelí na vodu a 90 %,

70 %

a 40 % koncentrovanú kyselinu humínovú po aspoň 24 hodinách se

dimentácie. Súčasne sa pH predajných koncentrátov humínových ky-

selín reguluje zmenou koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej za
vedenej do krakovacieho zariadenia, zatiaľ čo sa voda vracia do
reaktora-mixéra na recykláciu.

[0064] S predloženým vynálezom má spoločné nasledujúce vlast
nosti:
•

použitie suroviny hnedého uhlia blízkych frakcií;

•

drvenie suroviny hnedého uhlia;

•

s najväčšou pravdepodobnosťou

(nie je uvedené)

výkon po

stupov extrakcie a reakčnej zmesi štiepiacich sa na humínové kyseliny a „vodu“ pri nízkych teplotách;
•

vykonávanie väčšiny technologických postupov v podobných
jednotkách;

•

čas trvania technologických postupov - niekoľko minút;

•

použitie nízkofrekvenčných mechanoaktivačných účinkov na
prevádzané médium;

•

mechanické a gravitačné oddelenie fáz;

•

použitie vypúšťanej „vody“ v recyklátoch.

[0065] Dôvody brániace technickému výsledku pri výrobe humínových kyselín ako súčasti predkladaného vynálezu,

ktoré sú zís

kané v porovnaní s postupom opísaným v [23]:
•

nedostatok

flexibility procesu;

vyrába sa iba jeden typ

výrobkov - roztoky humínových kyselín bez balastu
s rôznymi koncentráciami

(gély)

(balastové organické a organomi-

nerálne hnojivá vo forme suspendovaných gélov, roztoky ky
seliny fulvovej bez balastu, suché humáty bez balastu, su

ché soli

(fulváty)

bez balastu a palivové brikety nie sú

„zastúpené“);
•

nedostatok

adaptívne

optimalizovaného

použitia

mechano-

aktivácie v postupe extrakcie, ktoré by mohlo optimalizovať

technologické postupy v pomere k vlastnostiam použitých su
rovín (hnedé uhlie) a mohlo by diverzifikovať použitie su
rovín z kaustobiolitu uhoľnej série;
•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v suro

vine;

•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškovej

suro

viny;
•

nedostatočné zhodnotenie zvyškovej suroviny do predajného
produktu.

[0066] Je známy ruský patent [20], „SPÔSOB ZÍSKANIA ORGANOMINERÁLNYCH HNOJÍV“, ktorý spočíva v tom, že sa vopred pripraví zmes

alkalického roztoku s minimálnym pH 12 s akoukoľvek surovinou
z kaustobiolitu uhoľnej série a uskutočňuje sa potom kavitačná

disperzia cez účinok ultrazvukového žiarenia pri ŠPECIFICKOM PO
MERE VÝKONU 1 až 4 W na 1 cm3 v zóne na spracovanie zmesi počas

5 až 15 minút. Potom sa k tejto zmesi pridá také množstvo kyse
liny ortofosforečnej, ktoré zaistí zníženie pH na 2 až 1.

Potom

sa tento roztok spracuje ultrazvukovým žiarením rovnakých para
metrov v rovnakom časovom rozmedzí,

potom sa

získaný roztok

zmieša s množstvom zásady, ktorá zabezpečí neutralizáciu roztoku

na pH 7 až 7,5 a do kvapalného humínového hnojiva sa ďalej zavedú
mikroživiny.

[0067] Vďaka tomu sa získajú balastné humáty v tekutej forme.
[0068] Určitá príležitosť kontroly nad mechanoaktiváciou použi

tou počas premeny reakčných zmesí, konkrétne meranie mechanickej
sa javí ako dôležitá okolnosť v pred

energie na tieto zmesi,
metnom vynáleze.

[0069] Tento vynález

[20]

má s predloženým vynálezom spoločné

nasledujúce vlastnosti:
•

použitie kaustobiolitov uhoľnej série ako suroviny;

•

drvenie

suroviny

(nešpecifikované,

ale

veľmi

pravdepo

dobné);
•

najpravdepodobnejšia

(nešpecifikovaná)

výkonnosť extrakč-

ných postupov pri nízkych teplotách;
•

relatívne krátke trvanie technologických postupov;

•

použitie ODMERANÝCH MECHANOAKTIVAČNÝCH ÚČINKOV na prevá

dzané reakčné zmesi.

[0070] Dôvody brániace technickému výsledku výroby humínových
kyselín ako súčasti predloženého vynálezu,

ktoré sú dosiahnuté

v porovnaní s postupom opísaným v [20]:
•

nedostatok

flexibility postupu;

vyrába sa iba jeden typ

výrobkov - balastný roztok kyseliny humínovej

gély)

s mikroživinami -

jivá bez balastu vo

(suspenzie,

(organické a organominerálne hno

forme

suspendovaných gélov,

kyseliny fulvovej bez balastu,

roztoky

suché humáty bez balastu,

suché soli (fulváty) bez balastu a palivové brikety nie sú
„zastúpené");
•

nedostatok

adaptívne

optimalizovaného

použitia

mechano-

aktivácie v postupe extrakcie, ktoré by mohlo optimalizovat’

technologické postupy vzhľadom na vlastnosti rôznych suro

vín - uhoľných kaustobiolitov;
•

nedostatok postupu recyklácie „vody";

•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v suro

vine;
•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškovej

suro

viny;
•

nedostatočné zhodnotenie zvyškovej suroviny do predajného
produktu.

[0071] Je známy ruský patent

[21]

„SPÔSOB ZÍSKANIA HUMÍNOVÝCH

HNOJÍV OBSAHUJÚCICH DUSÍK Z RAŠELINY". Tu sa rašelina premieňa
vodným roztokom amoniaku v koncentrácii 0,5 až 5,0 % počas 30
minút v kavitačnej jednotke rotora, pridá sa množstvo peroxidu

vodíka rovnajúce sa 5 až 20 % hmotnosti absolútne suchej rašeliny
a uskutoční sa oxidácia s intenzívnym kavitačným účinkom počas

15 až 60 minút pri teplote 60 °C s krivkou závislosti vody 2.
Potom sa kvapalná fáza,

z ktorej

sa suchý produkt pripravuje

vákuovým sušením, oddelí od zmesi získanej odstredením.

[0072] S predloženým vynálezom má spoločné nasledujúce vlast
nosti:
•

použitie kaustobiolitovej suroviny uhoľnej série;

•

drvenie

suroviny

(nešpecifikované,

ale

veľmi

pravdepo

dobné);
•

výkonnosť postupov premeny základnej suroviny pri nízkych

teplotách;
•

použitie mechanoaktivačných účinkov na reakčné zmesi, ktoré

sa prevádzajú;
•

blízke hodnoty krivky závislosti vody;

•

použitie postupov aktívneho mechanického delenia reakčných

zmesí na pevnú a kvapalnú fázu;
•

použitie postupov koncentrovania kvapalnej

fázy na bežne

suchý produkt pomocou vákuového sušenia.

[0073] Dôvody brániace technickému výsledku pri výrobe humínových látok ako súčasti predloženého vynálezu, ktoré sa získavajú

v porovnaní s postupom opísaným v [21]:
•

nedostatok flexibility spôsobu; vyrába sa iba jeden produkt

- bežne suché humínové hnojivo bez balastu s obsahom dusíka
-

(balastné organické a organominerálne hnojivá vo forme

suspendovaných gélov, roztoky kompozície humínových kyselín

bez balastu, roztoky kyseliny fulvovej bez balastu,
soli

suché

(fulváty) bez balastu a palivové brikety nie sú „za

stúpené");
•

nedostatok

adaptívne

optimalizovaného

použitia

mechano-

aktivácie v základných postupoch premeny reakčnej kompozí

cie, ktorá by mohla zlepšiť efektívnosť technologických po
stupov;
•

nedostatok postupu recyklácie vody;

•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v suro

vine;
•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškovej

suro

viny;
•

nedostatočné zhodnotenie zvyškovej suroviny do predajného
produktu.

[0074] Je

známe

ruské

riešenie

spôsobu predstavené

v

[6,

7]

„JEDNOTKA NA ZÍSKANIE HUMÍNOVÝCH LÁTOK“. Účinnosť premeny hne

dého uhlia na humínové látky je tu založená na možnosti čias

točnej rekonfigurácie toku média prevádzaného cez zariadenie, ak
sa použije surovinové uhlie s nízkym obsahom humínových látok.
Riešenie postupu predstavujú nasledujúce prepočty:
•

Drvenie hnedého uhlia na triedu 0 -2 mm;

•

Zabezpečenie minimálneho obsahu vlhkosti v uhlí 30 %;

•

Zmiešanie drveného vlhkého uhlia so suchou zásadou;

•

Udržiavanie zmesi uhlia a zásady pri teplote miestnosti až

do úplného rozpustenia zásady vo vlhkosti uhlia (1 hodina);
•

Úplné usušenie uhlia a alkalickej zmesi fúkaním vzduchu s

teplotou 130 až 150 °C počas 4 až 7 hodín;
•

Izochorická extrakcia vody pri

teplote

90

až

100

°C

(1

hodina);
•

Mikrofiltrácia suspendovaného extraktu;

•

Ak je to potrebné, extrahujte koncentráciu na jednotke re

verznej osmózy;
•

Sušenie roztoku humátu získaného horúcim vzduchom do podoby

pasty;
•

Vákuové sušenie humátov na prášky s obsahom vody 8 až 10 %.

[0075] Tento postup zdieľa s navrhovaným vynálezom také vlast
nosti, ako je existencia flexibility postupu - príležitosť pre-

konfigurovať tok média prevádzaného cez zariadenie, drvenie su

rového uhlia,

zabezpečenie

regulovaného

trémne odlišný proces extrakcie,

obsahu vlhkosti,

ex

filtrácia extraktu a vákuové

sušenie prípravkov do práškového stavu.

[0076] Dôvody brániace dosiahnutiu technického výsledku,
je zabezpečený predloženým vynálezom,

ktorý

v porovnaní so spôsobom

opísaným v [6, 7]:
•

nedostatočná flexibilita spôsobu, ktorá nezabezpečuje šírku

sortimentu predajných produktov (balastové organické a or-
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ganominerálne hnojivá vo forme suspendovaných gélov,

roz

toky zloženia humínových kyselín bez balastu, roztoky fulvovej kyseliny bez balastu a palivové brikety nie sú „za

stúpené");
•

nízka výrobná kapacita,

pokiaľ ide o prevádzkové postupy

základného zariadenia, v dôsledku času premeny suroviny na

humínové látky za 6 až 9 hodín na rozdiel od 10 až 20 minút
pre predložený vynález;
•

nedostatok oxidačného postupu v kvapalnej

fáze,

ktorý by

zabezpečil významné zvýšenie výťažku humínových látok, ako

sa uvádza v [27];
•

nedostatok použitia mechanoaktivácie (vrátane adaptívne optimalizovanej) v postupe extrakcie;

•

nedostatok procesov dekantácie odstredením a sedimentáciou
humínových látok, ktoré výrazne uľahčujú činnosť filtrov;

•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v zdro

jovom uhlí;
•

nedostatočné zhodnotenie zvyškového uhlia na predajný pro
dukt;

•

nedostatočné zhodnotenie odvádzanej vlhkosti pri relatívne

vysokej krivke závislosti vody dosahujúcej 23 až 33;
•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškového uhlia.

[0077] Je známy ruský patent [15] s názvom „SPÔSOB ZÍSKANIA ORganominerálnych hnojív a linka postupu pre

JehoimplementAciu".

Vynález predpokladá uvoľnenie dvoch typov predajných produktov
s možnosťou do istej miery modifikovať ich parametre kvôli trochu

univerzálnej povahe postupu. Výrobky:

dované)

balastové humínové

kyseliny a

tekuté hnojivo,

(suspen

suchá granulovaná

zmes

humínových organominerálnych hnojív.

[0078] Tento

vynález

je

najvhodnejší

pre

predložený

vynález

kvôli jeho spoločným podstatným vlastnostiam a bol prijatý ako

prototyp.

[0079] Analóg [15] a navrhovaný vynález majú nasledujúce vlast
nosti:
•

univerzálna povaha a flexibilita vývojového diagramu po

stupu, ktorá zaisťuje uvoľnenie viacerých druhov predajných

produktov s možnosťou ich modifikácie;
•

použitie takých surovín ako hnedé uhlie a voda;

•

výkon základných postupov v toku;

•

použitie vylúhovacích

spôsobov na báze vodných

roztokov

s krivkou závislosti vody na hodnote vyššej ako 1;
•

použitie lúhovacích spôsobov s nízkou spotrebou zásad;

•

použitie mechanoaktivácie v kvapalnej fáze a disperzie re

akčných zložiek v extrakčných postupoch (spracovanie kavitačnou hydroperkusiou pre analóg [15], adaptačne optimali

zovaná mechanoaktivácia pre predložený vynález);
•

použitie spôsobov vákuového sušenia počas regenerácie rast
linných biostimulantov;

•

použitie spôsobov sušenia teplom (prototyp: relevantný pre
biostimulačné výrobky; predložený vynález:

sa týka výroby

biostimulačných produktov a palivových brikiet);
•

použitie granulačných spôsobov

(prototyp:

relevantný pre

biostimulačné produkty; predložený vynález: sa týka výroby

biostimulačných produktov a palivových brikiet).

[0080] Dôvody,

ktoré

bránia

dosiahnutiu

technického

výsledku

prípravy organominerálnych humínových hnojív a prípravkov v po

rovnaní s vynálezom [15]:
•

nedostatočná flexibilita spôsobu, ktorá nezabezpečuje šírku

sortimentu predajných produktov (balastné organické a organominerálne hnojivá vo forme suspendovaných gélov,
toky kompozícií
fulvovej

humínových

kyselín bez balastu,

roz

roztoky

kyseliny bez balastu a palivové brikety nie sú

„zastúpené");
•

nedostatok oxidačného spôsobu v kvapalnej

fáze,

ktorý by

zabezpečil významné zvýšenie výťažku humínových látok, ako

sa uvádza v [27];

•

nedostatok

adaptivně

optimalizovaného

použitia

mechano-

aktivácie v spôsoboch extrakcie a disperzie; menej

efek

tívne postupy kavitačného spracovania (s relatívne vysokou

frekvenciou)

sa pre prototyp

[15]

používajú niekoľkokrát

v porovnaní s údajmi v [18, 19];
•

nedostatok spôsobov dekantácie odstredením a sedimentáciou
humínových látok,

počas

ktoré významne uľahčujú činnosť filtrov

výroby produktov a

„významne

rozširujú“

sortiment

produktov;
•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v zdro

jovom uhlí;
•

nedostatočné zhodnotenie zvyškového uhlia na predajný pro
dukt;

•

nedostatočné zhodnotenie odvádzanej vlhkosti pri relatívne
veľkej krivke závislosti vody, ktorá nie je špecifikovaná,

ale presahuje 2 alebo 3;
•

nedostatočné využitie spaľovacieho tepla zvyškového uhlia;

•

použitie dodatočného externého paliva na výrobu procesného

tepla;
•

relatívne veľká rozmanitosť použitých postupov, ktorá vedie

k nadmerne zvýšenej kovovej intenzite zariadenia; závod na

recykláciu odpadu je v skutočnosti pridaný do prototypu
vynálezu z dôvodu pridania zložky organickej

suroviny

a uhlíkovej

(ktorá je celkom malá v celkovom objeme tuhého

odpadu z domácností zmeneného v takejto fabrike);

na to

isté sa poukazuje v [28] ako na nevýhodu vynálezu [15], kde

sa odkazuje na zložitosť technologického postupu získavania
organominerálnych hnojív, ktorý okrem iného zahŕňa aj spra

covanie komunálneho domového pevného odpadu rôzneho zlože

nia; zložitosť triedenia pevného domového odpadu spočíva vo

veľkom množstve plastových a polyetylénových vriec,

fólií

a obalov, v nich obsiahnutých kovových, drevených, železo

betónových a gumových zložiek; samostatná procesná jednotka
na premenu pevného komunálneho odpadu z domácností musí byť
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vyčlenená so súčasným triedením odpadu podľa jeho použitia

(kov, sklo, plast, potravinový odpad, papier atď.).
[0081] Je známy ruský patent [22] s názvom „SPÔSOB ZÍSKANIA HU
MÍNOVÝCH KYSELÍN ROZPUSTNÝCH VO VODE“.

Tento vynález je tech

nicky najbližšie k predloženému vynálezu a bol vybraný ako pro

totyp.

[0082] Podľa tohto vynálezu sa ako surovina používajú kaustobiolity uhoľnej série predtým rozomleté na 1 až 10 mm. Táto suro
vina sa trie v 2,0 až 4,0 % roztoku hydroxidu draselného alebo

sodného na drsnom mlyne s krivkou závislosti vody približne 0,5
až 2,0. Tretá suspenzia sa rozdelí v odstredivom silovom poli (1
500 g)

na dekantéri na pevnú fázu

(zvyškové uhlie)

a kvapalnú

fázu (roztok humínovej látky). Zvyšné uhlie sa briketuje, zatiaľ

čo roztok humínovej látky sa okyslí na pH = 2,1 až 2,5, pričom

sa v suspenzii tvoria zrazené humínové kyseliny. Potom sa z tejto
suspenzie v odstredivom silovom poli

(1 500 g)

izoluje ťažká

fáza (koagulované humínové kyseliny), zatiaľ čo kvapalná fáza sa

zalkalizuje a vráti na začiatok technologického postupu.

sa koagulované humínové

kyseliny pomelú v mlyne

s

2

až

Potom

4

%

roztokom alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín pridáva
nom pri krivke závislosti vody 0,1 až 0,2, kým sa nedosiahne pH
= 3,2 až 5,0.

[0083] Vďaka tomu sa získa hotový produkt -

„suché“ humínové

kyseliny bez balastu rozpustné vo vode.
[0084] Prototyp

[22] má s navrhovaným vynálezom spoločné tieto

vlastnosti:
•

použitie takých surovín ako sú kaustobiolity uhoľnej série;

•

niekoľko druhov predajných produktov, ktoré sa vyrábajú;

•

výkon základných postupov v nepretržitých tokoch;

•

použitie lúhovacích spôsobov založených na vodných rozto

koch s požiadavkou vodnej krivky okolo 2;
•

použitie okysľovacích spôsobov s vytvorením oddelenia ky
seliny humínovej z kvapalnej fázy na ťažkú fázu - koagulovanú buničinu;

•

použitie mechanoaktivácie v „kvapalnej

fáze“ a disperzie

reakčných zložiek v extrakčných spôsoboch (trenie pre pro

totyp

[22],

adaptívne

optimalizovaná

mechanoaktivácia,

ktorá zahŕňa odieranie a dynamický posun s meraním mecha
nickej energie pre predložený vynález);
•

použitie spôsobov fázového delenia v poli odstredivej sily;

•

použitie zvyškovej „vody“ v recyklátoch;

•

použitie zvyškovej suroviny na výrobu palivových brikiet.

[0085] Dôvody brániace dosiahnutiu technického výsledku v po
rovnaní s prototypom - patentom [22]:
•

nedostatočná flexibilita spôsobu, ktorá nezabezpečuje šírku

sortimentu predajných produktov (balastné organické a organominerálne hnojivá vo forme suspendovaných gélov,

roz

toky humínových a fulvokyselín bez balastu a suché kyseliny
(fulváty) nie sú „zastúpené“);
•

nedostatok spôsobu oxidácie v kvapalnej fáze, ktorý zvyšuje

výťažok produktu.
•

nedostatok adaptívne optimalizovanej mechanoaktivácie a po

užitia emulgácie,

ktoré zabezpečujú zvýšenie efektívnosti

postupu vrátane zvýšenia výťažku produktu a prípravy extra

čistých produktov bez použitia zásad a kyselín;
•

nedostatok gravitačného rozdelenia zmesí na zložky podľa
hustoty s výberom týchto zložiek z rôznych úrovní, aby sa
znížilo zaťaženie zariadenia na mechanické delenie fáz;

•

chýbajúci

postup vákuového

sušenia počas prípravy extra

čistých a hĺbkovo sušených produktov pripravených bez pou
žitia zásad a kyselín;
•

nedostatočné použitie prchavých látok obsiahnutých v suro
vine na výrobu procesného tepla;

•

nedostatočné

využitie

spaľovacieho

tepla

určitej

časti

tuhej zvyškovej suroviny na výrobu procesného tepla.
[0086] Pokiaľ ide o použitie mechanochemického reaktora na pre
menu médií s vysokou viskozitou, vrátane suspenzií a buničiny,

ako súčasť predloženého vynálezu, je známy patent [75]. V tomto

vynáleze navrhnutom na mletie pevných materiálov v kvapaline sa
používa usporiadanie „klasického“ tyčového mlyna. Zariadenie ob
sahuje puzdro, v ktorom sú nainštalované diskové pohony s mož

nosťou opačného otáčania,

ktoré majú nárazové prvky a zosilňo

vacie lopatky umiestnené v sústredných radoch na svojich po
vrchoch obrátených k sebe. Vnútorná čelná strana krytu má toroidný tvar a tangenciálne umiestnená výtlačná objímka je vyrobená

vo forme zrezaného kužeľa a je spojená s hydrocyklónom cez malý

otvor. Autori sa domnievajú,

že tento vynález zvyšuje účinnosť

mletia pevného materiálu v kvapaline s ich následnou separáciou.

[0087] Patent [75] zdieľa s predloženým vynálezom tieto významné
vlastnosti:
•

vykonávanie postupov mletia,

aktivácie a miešania rôznych

materiálov v tekutých prúdiacich médiách;
•

použitie všeobecného kinematického diagramu v konštrukčnom

usporiadaní zodpovedajúcom klasickému tyčovému mlynu, [76].

[0088] Dôvody brániace dosiahnutiu technického výsledku v po
rovnaní s riešeniami patentu [75]:
•

neschopnosť zabezpečiť premenu reakčných zložiek anomálne

viskózneho prúdiaceho média v dôsledku skutočnosti,

že sa

preň nepredpokladajú žiadne zvláštne konštrukčné a procesné

riešenia;
•

konštrukčné riešenie zariadenia umožňuje prepustenie média
prevádzaného cez axiálne otvory rotora do priestoru medzi

rotorom a krytom zariadenia, čo môže spôsobovať preťaženie
pohonu rotora, prehriatie konštrukcie a zaseknutie rotora;
•

nedostatok príležitosti zavádzať druhú zložku v kvapalnej

forme do zariadenia na vyhotovenie, pri intenzívnom miešaní

zložiek, dispergovať a mechanicky ich aktivovať s ich väč

ším lokalizovaným prenosom hmoty;
•

nedostatok funkčne spojených regulovaných rýchlostí pohonu

rotora a regulácia hromadného posuvu komponentov na vyho

tovenie,

aby

sa

zabezpečila optimalizácia

režimov tohto
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prevodu a zabránilo sa prepnutiu zariadenia do režimu ka-

vitácie riadením akustických zvukov v prevádzanom médiu.
[0089] Je známy patent [77], dezintegrátor obsahujúci puzdro so
vstupnou a výstupnou dýzou, dva akčné členy vo forme protibežných

rotačných diskov, kde sú mlecie prvky proti sebe umiestnené v sú

stredných radoch,

rady jedného disku sú umiestnené medzi tými

druhého disku. Ďalej sa na dno vstupnej dýzy na hriadeli jedného

z diskov zavádza skrutka, ktorá pomáha mlieť zdrojové materiály
s akýmkoľvek obsahom vody.

[0090] Patent [77] zdieľa s predloženým vynálezom tieto významné
vlastnosti:
•

vykonávanie postupov mletia,

aktivácie a miešania rôznych

materiálov v médiách s veľkým (akýmkoľvek) obsahom vody;
•

použitie všeobecného kinematického diagramu v konštrukčnom

usporiadaní zodpovedajúcom klasickému tyčovému mlynu, [76];

[0091] Dôvody brániace dosiahnutiu technického výsledku v po
rovnaní s riešeniami patentu [77]:
•

premeny

nemožnosť

reakčných

zložiek

anomálne

viskózneho

prúdiaceho média v dôsledku skutočnosti, že sa neočakávajú

žiadne

skrutky,

špeciálne

konštrukčné

a

procesné

riešenia

okrem

ktorá zaisťuje prácu s materiálmi skôr s veľkým

obsahom vody než s viskozitou;
•

konštrukčné riešenie umožňuje prenikanie média prevádzaného
cez axiálne otvory rotora do priestoru medzi rotorom a puz
drom zariadenia, čo môže spôsobovať preťaženie pohonu ro
tora, prehriatie konštrukcie a zaseknutie rotora;

•

nedostatok

príležitosti

zaviesť

druhú

zložku

v

tekutej

forme do dezintegrátora na konverziu, pri intenzívnom mie

šaní zložiek, dispergovať a mechanicky ich aktivovať väčším
lokalizovaným prenosom hmoty;
•

nedostatok funkčne spojených nastaviteľných rýchlostí po
honu rotora a regulácia prívodu hmoty komponentov na kon

verziu, aby sa zabezpečila optimalizácia režimov tejto kon-
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verzie a zabránilo sa prepnutiu dezintegrátora do kavitačného režimu riadením akustických zvukov v prevádzanom mé

diu.

[0092] Je známy patent

[78],

dispergátor na prípravu emulzie.

Zariadenie obsahuje cylindrické puzdro so vstupnými a výstupnými

objímkami,

kde

sú umiestnené

rotory,

na

ktorých

sú upevnené

viacfázové drviace prvky a vychyľovacie sústredné krúžky.

Za

riadenie je vybavené komorou vo forme kužeľovitého vývodu pri

pevneného na rotore na strane vstupnej objímky.

[0093] Patent [78] zdieľa s predloženým vynálezom tieto významné
vlastnosti:
•

vykonávanie postupov premeny reakčných zložiek v kvapalnej
forme;

•

použitie všeobecného kinematického diagramu v konštrukčnom

usporiadaní zodpovedajúcom klasickému tyčovému mlynu, [76].

[0094] Dôvody brániace dosiahnutiu technického výsledku v po
rovnaní s riešeniami patentu [78]:
•

neschopnosť

previesť

reakčné

zložky

anomálne

viskózneho

prúdiaceho média v dôsledku skutočnosti, že sa preň nepred

pokladajú žiadne špeciálne konštrukčné a procesné riešenia;
•

riešenie zamerané na zabránenie vniknutiu média spracová
vaného cez axiálne otvory rotora do priestoru medzi rotorom

a krytom zariadenia

(komora vo forme kužeľovitého vývodu)

je pokusom o vyriešenie problému,

ale neuskutočňuje túto

funkciu dostatočne spoľahlivo, pretože „zostávajú“ medzery
pre potenciálne prepúšťanie média prevádzaného do priestoru
medzi rotorom a krytom zariadenia, čo môže spôsobovať pre

ťaženie pohonu rotora, prehriatie konštrukcie a zaseknutie

rotora;
•

nedostatok

príležitosti

zaviesť

forme do dispergátora na premenu,

druhú

zložku

v

tekutej

s intenzívnym miešaním

zložiek, dispergovať a mechanicky ich aktivovať väčším lo

kalizovaným prenosom hmoty;

•

nedostatok funkčne spojených nastaviteľných rýchlostí po
honu rotora a regulácia prívodu hmoty komponentov na vyho

tovenie, aby sa zabezpečila optimalizácia režimov tohto vy
hotovenia a

zabránilo

sa prepnutiu

zariadenia do

režimu

kavitácie riadením akustických zvukov v prevádzanom médiu.

[0095] Patent [79] je známy ako zariadenie na pulzovanie rotora,
ktoré je určené na miešanie, dispergáciu, homogenizáciu zložiek,
ako

aj

na pasterizáciu a

sterilizáciu kvapalného média a na

vykonávanie sonochemických reakcií. Zahŕňa prípad, keď sú rotor
a stator s turbulentnými prvkami na jeho povrchoch obrátenými
k sebe

navzájom nainštalované

s

medzerou.

Rotor

je

vyrobený

z dvoch častí s možnosťou rozdelenia pozdĺž osi symetrie dia
metrálneho rezu v rovine otáčania. Krúžkové drážky tvoria rezo

nančný objem na susedných stranách spojovacích rovín. Kartáčové
tesnenia sú inštalované v radiálnej medzere medzi rotorom a sta-

torom a krytom. Turbulizujúce prvky sú vyrobené vo forme krúžkov
s radiálnymi štrbinami. Existujú kanály na priechod spracováva

ného média do radiálnej

zóny rotor-stator ďaleko od vstupu do

zariadenia v nábojovej časti rotora rovnobežne s osou otáčania.

Na hriadeli rotora na bočnej

strane vstupného puzdra je nain

štalovaný ďalší axiálny skrutkový čerpadlový stupeň.

[0096] Patent [79] zdieľa s predloženým vynálezom tieto významné
vlastnosti:
•

uskutočnenie postupov premeny reakčných zložiek v tekutej
forme;

•

použitie všeobecného kinematického diagramu v konštrukčnom

usporiadaní zodpovedá relatívne blízko klasickému tyčovému

•

mlynu,

[76], avšak iba s jedným rotorom (dvojitým rozdeľo

vačom)

[80, str. 58];

konštrukčné riešenie

zariadenia

vniknutiu média prevádzaného

a krytom zariadenia;

zabezpečujúce

zabránenie

do priestoru medzi

rotorom

•

použitie

stupňa

axiálneho

skrutkového

(koncen

čerpadla

tricky axiálne skrutky pre predložený vynález)

na privá

dzanie média prevádzaného do reakčnej komory zariadenia.
•

Dôvody brániace dosiahnutiu technického výsledku v porov

naní s riešeniami podľa vynálezu [79]:
•

neschopnosť

previesť

reakčné

zložky

anomálne

viskózneho

prúdiaceho média v dôsledku skutočnosti, že sa preň nepred

pokladajú žiadne špeciálne konštrukčné a procesné riešenia;
•

riešenie

zamerané na zabránenie vniknutiu spracovávaného

média cez axiálne otvory rotora do priestoru medzi rotorom
a krytom zariadenia

(komora vo forme kužeľovitého vývodu)

je pokusom o vyriešenie problému,

ale neuskutočňuje túto

funkciu dostatočne spoľahlivo, pretože „zostávajú" medzery
pre potenciálne prepustenie média prevádzaného do priestoru
medzi rotorom a krytom zariadenia, čo môže spôsobovať pre

ťaženie pohonu rotora, prehriatie konštrukcie a zaseknutie

rotora;
•

nedostatok

príležitosti

zaviesť

forme do dispergátora na premenu,

druhú

zložku

v

tekutej

s intenzívnym miešaním

zložiek, dispergovať a mechanicky ich aktivovať väčším lo

kalizovaným prenosom hmoty;
•

nedostatok funkčne spojených nastaviteľných rýchlostí po
honu rotora a regulácia prívodu hmoty komponentov na pre

menu,

aby sa zabezpečila optimalizácia režimov tejto pre

meny a aby sa zabránilo prepnutiu dispergátora do kavitačného režimu riadením akustických zvukov v prevádzanom mé

diu.

[0097] Je

známy patent

[23].

Tu sa používa jednotka

s

dvoma

strojmi - lopatkový (tyčový) dezintegrátor, ktorého konštrukcia

je spojená s drvičom uhlia cez jeho vstup so závitovým prívodom
a cez jeho výstup s mixérom, tiež so závitovým výstupom. Dezintegrátor pozostáva z dvoch rotorov (košov) rotujúcich v opačných

smeroch a namontovaných na samostatných koaxiálnych hriadeľoch.

Rady nárazových prvkov (lopatky) sú umiestnené na diskoch rotora

v sústredných kruhoch. Materiál, ktorý je predmetom mletia,
privádza do stredovej

sa

časti rotora a pri prechode na obvod je

vystavený mnohonásobným nárazom lopatiek,

ktoré sa otáčajú vy

sokou rýchlosťou v opačných smeroch, pričom dochádza k pretrh
nutiu vnútorných väzieb v materiáli.
[0098] Patent [23] zdieľa s predloženým vynálezom tieto významné
vlastnosti:
•

použitie všeobecného kinematického diagramu v konštrukčnom

usporiadaní
mlynu,
•

dezintegrátora

klasickému tyčovému

zodpovedá

[76];

preprava média prevádzaného na dezintegrátor a z neho sa

vykonáva pomocou skrutkových pohonov.
•

Dôvody brániace dosiahnutiu technického výsledku v porov

naní s riešeniami podľa vynálezu [23]:
•

relatívne nízka spoľahlivosť potenciálneho vyhotovenia re

akčných zložiek anomálne viskózneho prúdiaceho média v dô
sledku skutočnosti, že je k dispozícii obmedzený počet kon

štrukčných a procesných prvkov (iba dve skrutky);
•

konštrukčné riešenie dezintegrátora nezabráni prepusteniu
prevádzaného média do priestoru medzi rotorom a krytom za
riadenia, čo môže spôsobovať preťaženie pohonu rotora, pre

hriatie konštrukcie a zaseknutie rotora;
•

nedostatok

príležitosti

zaviesť

druhú

forme do integrátora na konverziu,

zložku

v

tekutej

s intenzívnym miešaním

zložiek, dispergovať a mechanicky ich aktivovať väčším lo

kalizovaným prenosom hmoty;
•

nedostatok funkčne spojených nastaviteľných rýchlostí po
honu rotora a regulácia prívodu hmoty komponentov na vyho

tovenie, aby sa zabezpečila optimalizácia režimov tohto vy
hotovenia a

zabránilo

sa prepnutiu

zariadenia do

režimu

kavitácie riadením akustických zvukov v prevádzanom médiu.

[0099] Je známe riešenie [81]. Tu sa používa dezintegrátor, kde

sa prevádzané médium privádza v axiálnom smere (vzhľadom na ro

tory), obojstranne symetricky, pomocou skrutiek s pohonmi s re
gulovanou rýchlosťou.

hlavné pohony pohybu.

sú aj

Regulované

Potom sa uskutoční vzájomne funkčne závislé riadenie

(pomocou

špeciálneho regulátora) otáčok oboch skupín pohonov, aby sa op

timalizoval prevádzkový režim dezintegrátora na základe kritéria
množstevného

výťažku

prchavých

látok

z

uhlia

vyplývajúceho

z jeho mechanickej deštrukcie. Konštrukčné usporiadanie dezin-

tegrátora vylučuje vniknutie spracovávaného materiálu do prie

storu medzi rotormi a prípadom dezintegrátora v dôsledku použi
tia takých zariadení, ako je hydraulický sťahovák ventilov.

[0100] Patent [81] zdieľa s predloženým vynálezom tieto významné
vlastnosti:
•

použitie všeobecného kinematického diagramu v konštrukčnom

usporiadaní
mlynu,
•

dezintegrátora

zodpovedá

klasickému tyčovému

[76];

preprava média prevádzaného na dezintegrátor a z neho sa

vykonáva pomocou skrutkových pohonov;
•

konštrukčné usporiadanie dezintegrátora vylučuje prepuste
nie

spracovávaného materiálu do priestoru medzi

rotormi

a krytom dezintegrátora v dôsledku použitia takých zaria

dení, ako je hydraulický sťahovák ventilu;
•

možnosť regulovať otáčky pohonov rotora a pohonov posuvu

vyhotovenia materiálu vrátane vzájomne

funkčne

závislého

riadenia týchto rýchlostí (pomocou špeciálneho regulátora)
s cieľom optimalizovať prevádzkový režim dezintegrátora.

[0101] Dôvody brániace dosiahnutiu technického výsledku v po
rovnaní s riešeniami patentu [81]:
•

relatívne nízka spoľahlivosť potenciálnej premeny reakčných

zložiek anomálne
skutočnosti,

viskózneho prúdiaceho média v dôsledku

že je k dispozícii obmedzený počet konštrukč

ných a procesných prvkov (iba dve skrutky) a že neexistujú

žiadne vnútorné čistiace zariadenia dezintegrátora;

•

nedostatok príležitosti zavádzať druhú zložku v kvapalnej

forme do zariadenia na vyhotovenie, s intenzívnym miešaním

zložiek, dispergovať a mechanicky ich aktivovať s ich väč

ším lokalizovaným prenosom hmoty;
•

zložitosť a väčšia intenzita kovu elektromechanického kon

štrukcie dezintegrátora vrátane potreby použitia špeciál
nych elektromotorov s dutými rotormi.

[0102] Je

známe

riešenie

[82],

„DEZINTEGRÁTOR NA DRVENIE

ZA

MOKRA“. Toto riešenie je podľa vynaliezavej koncepcie najbližším
analógom predloženého vynálezu a je prijaté ako PROTOTYP.

[0103] Toto konštrukčné riešenie patrí k zariadeniam na drvenie,
aktiváciu a miešanie rôznych materiálov s rotujúcimi nárazovými
PRVKAMI TYČOVÉHO TYPU. Tu sa rieši úloha zvýšenia spoľahlivosti

činnosti dezintegrátora pri spracovaní vlhkých materiálov, pást,

roztokov a suspenzií, a to zabránením zaseknutia drviacej komory
spracovávaným médiom a zabránením zaseknutiu rotora.

[0104] Dezintegrátor drviaci za mokra obsahuje kryt tvoriaci dr

viacu komoru s nakladacími

a vykladacími

oknami

a

s

rotormi

zabudovanými v nich a vybavený nárazovými tyčami a pohonmi, za

tiaľ čo drviaca komora je vybavená rotačnými čistiacimi zaria
deniami kefového typu umiestnenými priečne na os rotora. Okrem

toho sú čistiace zariadenia vybavené vlastnými pohonmi,

ktoré

nie sú mechanicky spojené s pohonmi rotorov.
[0105] Prototyp [82] má s predloženým vynálezom spoločné nasle
dujúce vlastnosti:
•

vykonávanie procesov drvenia, aktivácie a miešania rôznych

materiálov v kvapalnom prúdiacom médiu;
•

použitie všeobecného kinematického diagramu v konštrukčnom

usporiadaní zodpovedajúcom klasickému tyčovému mlynu, [76];
•

drviaca komora

(prevádzkový objem mechanochemického reak

tora: podľa predloženého vynálezu)

je vybavená čistiacimi

zariadeniami;
•

čistiace zariadenia sú poháňané ich vlastnými autonómnymi

pohonmi bez mechanického spojenia s pohonmi rotorov.

[0106] Dôvody brániace dosiahnutiu technického výsledku v po
rovnaní s riešeniami pre prototyp [82]:
a) nedostatočná spoľahlivosť alebo neschopnosť previesť re

akčné zložky anomálne viskózneho prúdiaceho média z nasle

dujúcich dôvodov:
•

že drviaca komora je vybavená rotač

vzhľadom na to,

nými čistiacimi zariadeniami kefového typu umiestne
nými priečne na os rotora a podľa ich konštrukčného
usporiadania všeobecne

sa v drviacej

komore

zrejmé z nákresu) vytvárajú „mŕtve“ zóny,

(čo

je

kde sa aku

mulujú neúplne zreagované reakčné zložky, čo môže mať

za následok ich „pravidelné“ vypúšťanie do spracová
vaného toku, čo

má za následok tvorbu chemicky hete

rogénnych makrofragmentov média prevádzaného na vý

stupe z dezintegrátora;
•

pravdepodobná možnosť
a adhéznych

(v závislosti od viskozitných

vlastností

kompozícií

vyhotovených

a/alebo ich nenewtonských vlastností kvapalného typu)

akumulácie

neúplne

zreagovaných

reakčných

v objemoch kefky čistiacich zariadení,

zložiek

čo má za ná

sledok ich „pravidelné“ vypúšťanie do spracovávaného
toku, čo má za následok tvorbu chemicky heterogénnych

makrofragmentov média, ktoré sa prevádzajú na výstupe

z dezintegrátora;

b) nedostatok konštrukčného blokovania prepúšťania spraco
vávaných kompozícií a ovplyvňovania odstredivými silami do

priestoru medzi rotormi a krytom dezintegrátora,

čo môže

mať za následok zaseknutie rotora počas spracovania média
s vysokou viskozitou.

Pre predložený vynález

sa používa

„klasický“ hydraulický sťahovák;
c) nedostatok konštrukčného a procesného vystuženia pre

vádzkových tyčí rotora, ich pevnosti a prevádzkových zdro

jov (priemery tyčí sa zväčšujú spolu s obvodovým vytiahnu

tím tyčí z osí rotácie rotora v dôsledku nevyhnutného zvý
šenia zaťaženia,

ktoré ich ovplyvňuje v predloženom vyná

leze);

d) chýbajúci regulovaný pohon dávkovania prúdu média pre
vádzaného

na

dezintegrátor,

vrátane

zostavy

skrutkovej

s antiadhéznymi povrchmi;
e) nedostatok priestorovo orientovaných povrchov hydrau

lických

ventilových

otvorov

s

čerpacími

a

reflexnými

vlastnosťami, pričom konštrukčné prvky zabezpečujú postup
prevádzaného média so zmenou jeho smeru - od smeru nakladania/napájania média prevádzaného do dezintegrátora k tomu

smerom k drviacej komore, rovnobežne s osou rotácie rotora;
f) nízka spoľahlivosť prívodu média s vysokou viskozitou
prevádzaného do dezintegrátora v dôsledku nedostatku ak

tívneho koncentrického dvoj-skrutkového kanála na horizon
tálne privádzanie média prevádzaného do drviacej komory;
g) nedostatok lopatiek čerpadla a skrutiek zabezpečujúcich

spoľahlivosť odlievania toku prevádzaného média do aktivačnej interakčnej zóny tyčí;

h) nedostatok možnosti regulovaného

(odmeraného)

prísunu

druhej kvapalnej zložky prevádzaného média na dezintegrátor
do samostatného kanála;

i) nedostatok príležitosti na funkčne súvisiacu reguláciu
hlavných pohybových pohonov dezintegrátora/reaktora

(ro

tory) a pohonov na privádzanie (meranie prietokov) kompozí
cie média prevádzaného na dezintegrátor/reaktor s cieľom
zabezpečiť úpravu svojich prevádzkových režimov;
j) nedostatočná kontrola hranice potenciálneho posunu de-

zintegrátora/reaktora do kavitačného režimu pomocou akus

tického snímača, čo vedie k absencii automatickej stabili
zácie prevádzkového režimu v subkavitačnej oblasti;

k) nedostatok pevných reflexných a usměrňovačích lamiel vo

výstupnom otvore

dezintegrátora/reaktora na

zabezpečenie

spoľahlivosti odberu prevádzaného média;
l) nedostatok

vrchoch

stien

antiadhéznych

výdajného

povlakov

otvoru

na

vnútorných

po

dezintegrátora/reaktora

a reflexných a usmerňujúcich lamiel nainštalovaných v tomto

otvore, aby sa zabezpečila spoľahlivosť odberu prevádzaného
média;

m) nedostatok vibračného účinku stien výdajného otvoru dezintegrátora/reaktora a pevných reflexných a usmerňovacích

lamiel nainštalovaných v tomto otvore na prevádzané a odo

berané médium,

aby sa zabezpečila spoľahlivosť odoberania

prevádzaného média.

[0107] Európska patentová prihláška EP0298710 A2 opisuje spôsob
získavania humínových kyselín (HA) a fulvokyselín (FA) z uhlia,

ktorý zahŕňa zmiešanie mletej uhoľnej suroviny s vodou za zís
kania kaše s hodnotou pH okolo 6-8,

ktorá sa potom podrobí

oxidačnému kroku s plynným oxidantom,

ktorým môže byť kyslík

alebo vzduch, výhodne v tlakovom reaktorovom systéme a pri zvý
šenej

teplote v rozsahu od 100 do 300 °C, počas asi 20 až 60

minút.

[0108] Americká

patentová

prihláška US2006/058566

spôsob prípravy humínového minerálneho

činidla,

A1 opisuje

ktorý

zahŕňa

prvý krok drvenia uhoľnej suroviny s obsahom vlhkosti asi 20 -

- 45

%; druhý krok zmiešania uvedeného rozdrveného materiálu

s vodou zahrievanou na 95 °C za intenzívneho miešania za vzniku

homogénnej zmesi, pričom množstvo vody nie je väčšie ako hmotnosť

suroviny;

a tretí krok pridania

zásady k uvedenej

homogénnej

zmesi za nepretržitého prudkého fyzikálno-chemického pôsobenia

za vzniku humínového minerálneho produktu, ktorý má konzistenciu
od viskózneho toku po plast, ktorý je pripravený na použitie.

[0109] Medzinárodná

patentová

prihláška WO2010/094985

A1 sa

týka spôsobu prípravy kompozície obsahujúcej humát v práškovej

(napr. hnedého uh

forme z humínového východiskového materiálu

lia), ktorý zahŕňa dve mechanochemické spracovania: prvé zahŕňa
hydrolýzu práškového východiskového materiálu spracovaním práš

kovou

zásadou

za

mechanického

spracovania

v

guľovom

mlyne;

a druhé spracovanie zahŕňa oxidáciu a depolymerizáciu plynným

oxidantom obsahujúcim ozón za mechanického spracovania, súčasne
s alebo následne po prvom mechanochemickom spracovaní.

[0110] Ruský patent RU2205165 C2 sa týka prípravy humínovej zlú

čeniny („humínový sorbent") z hnedého uhlia. Východiskový mate
riál sa hydratuje opakovaným jemným mletím spolu s deionizovanou
vodou,

napríklad v kolíkovom mlyne,

aby

sa dosiahla veľkosť

častíc nie väčšia ako 0,1 mm. Vhodný východiskový materiál hne
dého uhlia obsahuje viac ako 50 % kyseliny humínovej

a nízke

percento voľného uhlíka (nie viac ako 3 %).

[0111] Ruská patentová prihláška RU2010116035 A sa týka spôsobu
prípravy koncentrovaných produktov kyseliny humínovej z hnedého
uhlia. Východiskový materiál sa najskôr podrobí dvojstupňovému

mletiu: najskôr sa zomelie v drviči a potom sa prenesie do lo
patkového dezintegrátora,

kde sa častice ďalej

fragmentujú na

konečnú veľkosť menšiu ako 5 mikrónov. Z dezintegrátora sa drvené

uhlie privádza do reaktorovej miešačky spolu so slabo alkalickým
roztokom a potom sa podrobí vodnej alkalickej extrakcii mecha

nickým miešaním a súčasným vystavením reakčného média ultra

zvuku. Získaný produkt sa prevedie do usadzovacej nádrže, pevná
fáza sa odstráni a kvapalná fáza obsahujúca rozpustený HA sa
zavedie do iného reaktora a na oddelenie HA od vody sa pridá

kyselina chlorovodíková. Po aspoň 24 hodinách sa vytvoria štyri

vrstvy: horná vrstva je voda na recykláciu a tri spodné vrstvy

obsahujú humínové kyseliny v koncentrácii

90 %,

70 % a 40 %.

Konečné výrobky sú v koloidnej alebo gélovej forme.
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PODSTATA VYNÁLEZU

[0112] Predložený vynález sa týka spôsobu komplexného vyhotove
nia uhoľných kaustobiolitov, hlavne hnedého uhlia a leonarditu,

na humínové organické a organominerálne hnojivá a na palivové
brikety s použitím zvyškového uhlia, ako je uvedené v nárokoch.

[0113] Humíny nie sú rozpustné vo vode pri žiadnej hodnote pH,
a preto nie sú rozpustné za alkalických alebo kyslých podmienok.

Chemické a fyzikálne vlastnosti humínov boli objavené iba čias
točne. Humíny prítomné v pôde sú zo všetkých humínových látok
najodolnejšie proti

v pôde

patrí

ich

rozkladu.

schopnosť

Medzi

základné

zadržiavať

štruktúru, udržiavať stabilitu pôdy,

vodu,

funkcie

humínov

zlepšovať

pôdnu

fungovať v systéme výmeny

katiónov a celkovo zvyšovať úrodnosť pôdy. Humín je teda kľúčovou
zložkou úrodnej pôdy [31].

[0114] Humínové kyseliny sú zmesou nízkych koncentrácií, mast
ných a aromatických kyselín. Sú nerozpustné vo vode s nízkym pH,

ale

sú rozpustné vo vode

súčasťou humínových látok,

s vysokým pH.

Humínové kyseliny sú

ktoré sa sedimentujú vo vodnom roz

toku, ak hladina pH klesne pod [31]. Fulvové kyseliny sú zmesou

nízkych koncentrácií mastných a aromatických organických kyse
lín, ktoré sú rozpustné vo vode za akýchkoľvek podmienok (kyslé,
neutrálne, zásadité).

[0115] Kyseliny fulvové majú relatívne malú molekulovú hmotnosť
a dobre tak prenikajú do koreňov, stoniek a listov rastlín. Pri
prieniku prenášajú fulvokyseliny mikroživiny z povrchov rastlín

a do

ich tkanív.

Ak sa fulvová kyselina aplikuje na lístie,

transportuje mikroživiny priamo do metabolických centier rast
linných buniek.

[0116] Fulvové kyseliny sú kompatibilné s rastlinami a nie sú
toxické,

[31].

ak

sa používajú v

relatívne

nízkych

koncentráciách

[0117] Úlohou spôsobu je rozšíriť funkčné možnosti známych spô
sobov, vytvoriť vysoko efektívny a flexibilný spôsob výroby rôz
nych produktov - organických a organominerálnych humínových hno

jív a biologicky aktívnych humínových prípravkov, fulvátov a pa
livových brikiet na báze bežne dostupných surovín - kaustobio-

lity uhoľnej série, vrátane leonarditu. Leonardit je najbohatšou

surovinou na výrobu humínového prípravku,

humínovej

(protohumínovej)

pretože jeho obsah

látky dosahuje 90 % [32].

[0118] Najvýznamnejšie pre výrobu hnojív je spravidla nízkokvalitné uhlie, ktoré sa v mnohých prípadoch ťaží spôsobom otvorenej
jamy, v mnohých prípadoch tou najekonomickejšou. S použitím spô

sobu otvorenej jamy sa extrahuje zvetrané uhlie na výrobu energie
zníženej kvality. Toto uhlie má veľkú hodnotu pri získavaní or
ganominerálnych hnojív a stimulátorov rastu rastlín. Vysoký ob

sah vody a popola nie je prekážkou pre použitie uhlia v poľno
hospodárstve; ich vysoký obsah vody eliminuje potrebu zvlhčovať

uhlie počas výroby hnojív,

zatiaľ čo minerálna časť obsahuje

mikroživiny (bór, mangán, zinok atď.) potrebné pre normálny rast

rastlín [27].
[0119] Pri

prehľade

postupov

zhodnocovania

humínových

hnojív

a prípravkov je možné pozorovať určitý skupinový rozdiel v po

stupoch založených na kritériu číselnej

hodnoty krivky závis

losti vody. Je možné ho charakterizovať tromi skupinami:
•

konvenčne suché postupy, pri ktorých obsah vody v základnej

organickej surovine predstavuje desiatky percent - krivky
závislosti vody:

0,1 až

0,8.

Ďalej

je úplné rozpustenie

extrakčných činidiel vo vlhkosti suroviny sprevádzané re

latívne dlhým miešaním alebo ponechaním zmesí v pokojnom
stave počas veľmi dlhý čas; napríklad keď sa vo vynáleze

získava biologicky aktívny humínový prípravok [33], prevá

dza sa viskózna a tečúca pasta s „optimalizovanou“ krivkou
závislosti vody na hodnote 0,67;
•

postupy „sprevádzané“ hodnotami krivky závislosti vody od
5 do 13, ako sa používajú napríklad v [12]. V tomto prípade
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sú extrakčné postupy zabezpečené intenzívnym miešaním alebo
hydrodynamickým

spracovaním

zmesí

s

vysokými

relatívne

energiami, čo znamená mechanoaktiváciu;
•

postupy s hodnotami krivky závislosti vody od 25 do 200
[29];

v takom prípade sa získa veľa zvyškovej

zjavnými

problémami

s

zneškodňovaním,

jej

„vody“

pretože

so

táto

„voda“ je vlastne roztok obsahujúci produkty neutralizácie

zásad a kyselín - roztoky minerálnych solí [48]. Veľa zná
mych spôsobov získavania užitočných humínových látok je za

meraných predovšetkým na
produktu,

zvýšenie

výťažnosti

základného

zatiaľ čo environmentálne produkty sú v skutoč

nosti u nich len malými obavami napriek skutočnosti,

že

objem odpadových „vôd“ vznikajúcich pri týchto procesoch
získavania HA z hnedého uhlia je 2 až 25-krát väčší ako

v prípade hotového produktu [48].
[0120] Počas vývoja predloženého vynálezu, ktorého cieľom je vy
tvoriť skupinu vynálezov s komplexným využitím so širokým sor
produktov,

sa

zdá

vlastnosť postupov,

ako

je

timentom

vody.

Pre

byť

dôležitá

taká

diferenciálna

kritérium počtu krivky závislosti

dizajnéra-technika

je

zrejmé,

že

číselná

hodnota

krivky závislosti vody nejakým spôsobom smeruje výber k nejakej
fyzikálno-chemickej funkčnosti jednotiek, z ktorých bude komplex

technologického zariadenia zložený, alebo iných, v celku norma
tívnym spôsobom.

[0121] Podľa tohto kritéria sa v tomto vynáleze používa koncept

mechanoaktivačného vyhotovenia zložiek reakčnej suroviny s kriv
kou závislosti vody výhodne v rozmedzí od 1 do 2.

[0122] Ciele predloženého vynálezu teda zahŕňajú pokles objemov
použitej

vody s minimálnou energetickou náročnosťou technolo

gických postupov a minimálnou spotrebou činidla, ako aj zvýšenie
kvality produktov získaných v rámci pomerne širokého sortimentu

produktov.
[0123] Prvý „klasický“ postup získavania humínových stimulátorov
rastu je opísaný v

[5,

str. 163,

164].

Sušené mleté uhlie sa

zmieša s vodným roztokom hydroxidu sodného. Zmes sa mieša určitý

čas pri nastavenej teplote a potom sa rozdelí na pevnú a kvapalnú
fázu.

Pevnou fázou je nerozpustené

zvyškové uhlie,

kvapalnou fázou je alkalický roztok humátu.

zatiaľ čo

Roztok humátu sa

vysuší a získajú sa pevné humáty. Pevný zvyšok je odpadový pro
dukt a môže sa posielať na spaľovanie alebo použiť inými smermi.

Vriaci destilát sa môže použiť na opätovnú prípravu alkalického

roztoku alebo sa môže vypustiť do kanalizácie.
[0124] Medzi rozšírené „klasické“ postupy získavania rastových
biostimulantov z organickej suroviny patrí fáza mletia suroviny,
zmiešanie s vodou, pridanie kyslého média, pozastavenie, čias
točné odstránenie vlhkosti, pridanie alkalického média a zahus
tenie. Fyzikálne parametre postupu sú však v niektorých štádiách

že tlak

také,

(až do niekoľkých MPa)

a teploty

(nad 100 °C)

zničia významnú časť biologicky aktívnych látok prítomných v su

rovine,

ako sú aminokyseliny,

vitamíny atď.

v roztoku 2 %,

Ďalej

enzýmy,

látky podobné hormónom,

je maximálna výsledná koncentrácia humátu

čo znamená potrebu odparenia až 80 - 85 % vlh

kosti, čo vedie k značnej spotrebe energie [26]. Je tiež potrebné

použiť teploty presahujúce 100 °C pri implementácii rozšírených

„klasických“ postupov,

ktoré vedú k deštrukcii množstva biolo

gicky aktívnych látok [26], zatiaľ čo cesta „klasického“ zvyšo

vania pH na 12 vedie k výraznej spotrebe zásad. Experimentálne

údaje o znížení výťažku HA 4 až 5-krát v dôsledku zvýšenia tep
loty z 50 na 100 °C na 200 °C pri rovnakých parametroch extrakčného postupu sú uvedené v [5, c. 33].

[0125] Preto je na získanie vysokokvalitných komerčných produk
tov, ktoré sa získavajú z fosílnej organickej suroviny, potrebné

znížiť teplotu vyhotovenia suroviny, to znamená vylúčiť var; je
možné nezvýšiť koncentráciu použitých

zásad,

je možné

znížiť

množstvo použitej vody a je tiež výhodné použiť vodu v procesných

recykláciách.
Preto sa na zabránenie tepelnej

(FA)

v

predloženom

vynáleze

deštrukcie HA a fulvokyselín

uskutočňuje

vákuové

odparovanie
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v jednotkách s použitím minimálneho teplotného poklesu,
v zariadeniach podobných tým,

napr.

ktoré sú predstavované v ruských

vynálezoch [34, 35].

[0126] Oxidácia uhlia je nežiaduci postup z pohľadu energetikov
a chemikov koksu. Keď sa však hnedé uhlie oxiduje rôznymi oxi

dačnými prostriedkami - kyselinou dusičnou,

peroxidom vodíka,

kyslíkom alebo vzduchom - pod tlakom v alkalickom prostredí,

zmesi organických kyselín sa pohybujú od vysokomolekulárnych hu-

mínových a vodorozpustných polycyklických až po nízkomolekulárne
mastné
adipové)

získajú sa

(

a aromatické

formylové,

octové,

šťaveľové,

jantárové,

izomérne ftalové a viacsýtne

(benzoové,

benzokarboxylové). Vlastnosti uhlia počas oxidácie sa menia rôz
nymi smermi.

Zmena hmotnosti uhlia počas oxidácie je spojená

s účinkom kyslíka na ňu.

V tomto prípade sú molekuly kyslíka

viazané na komplexy s makromolekulami tvoriacimi látku z uhlia,
zatiaľ čo pozorovaná strata hmotnosti vyplýva z toho, že emisie
množstva oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého, vodných pár a amo

niaku presahujú množstvo absorbovaného kyslíka [27]. Je tu uve
dená aj skutočnosť, že sa mení výťažok prchavých látok a vzniká

určité množstvo humínových kyselín v dôsledku oxidácie uhlia.

Oxidácia umožňuje preniesť až 50 % uhlíka z uhlia na vodorozpustné kyseliny a takmer všetok kyslík - na humínové kyseliny
[27,

str. 222]. Medzi vedľajšie produkty patria vyššie uvedené

plyny a voda a minerálne látky,

ktoré sa dajú nejakým spôsobom

použiť.

[0127] Napríklad existuje postup aktívnej oxidácie uhlia kyslí
kom

alebo

vzduchom v

reaktore

s

pseudo-skvapalnenou vrstvou

predstavovaný v americkom vynáleze [36] ako výroba kyseliny humínovej. Podľa austrálskeho vynálezu [37] sa rastlinná surovina

obsahujúca humus tiež oxiduje vzduchom, pričom sa pred extrak
ciou vodou aktívne mieša pri krivke závislosti vody pod 1. Vo

vynálezoch [38,

39] a v zborníkoch z konferencie [40] sa používa

peroxid vodíka, ktorý sa rovná 2,5 až 20 % hmotnosti absolútne

suchej suroviny, spolu s

alkáliami na získanieoxyhumátov alebo

ochranného prípravku na rastliny z rašeliny.

[0128] Kvôli účinku vyššie uvedeného faktora oxidácie fosílnych
organických látok sa v predloženom vynálezepoužívaspôsob oxi

dácie v kvapalnej fáze s peroxidom vodíka.
[0129] Súbor úloh je riešený v spôsobe komplexnej premeny hne
dého uhlia na humínové hnojivá a prípravky podľa predloženého
vynálezu

pomocou

flexibilného

procesného

vývojového

diagramu

(FPFD), ktorého štruktúra zaisťuje výrobu celého radu predajných

produktov predstavovaných nasledujúcim zložením:
•

výroba balastných organických hnojív

(suspendovaných gé

lov);
•

výroba balastných organominerálnych hnojív (suspendovaných
gélov);

•

výroba humínových biologicky aktívnych prípravkov (roztoky
kompozícií humínových kyselín bez balastu rôznych koncen
trácií

a

s

rôznym minimálnym zvyškovým zložením pevných

frakcií podľa veľkosti);
•

výroba fulvokyselín - vysoko biologicky aktívne prípravky
(roztoky bez balastu rôznych koncentrácií a s rôznym mini
málnym zvyškovým zložením pevných frakcií podľa veľkosti);

•

výroba humínových biologicky aktívnych prípravkov

(suché

soli humínových kyselín bez balastu);
•

výroba fulvokyselín - vysoko biologicky aktívne prípravky
(suché soli kyseliny fulvovej bez balastu - fulváty);

•

výroba palivových brikiet.

[0130] Súbor úloh sa dokončuje tak, že vývojový diagram postupu

podľa predloženého vynálezu má na jednej strane dostatočnú fle
xibilitu na vytvorenie vyššie uvedeného zloženia sortimentu pro

duktov a na druhej strane,

že vo vývojovom diagrame je použité

minimálne množstvo zariadenia vzhľadom na vlastnosti flexibi

lity.

Rozumie

sa potom,

že

konfiguráciu materiálových

tokov

v procesnom vývojovom diagrame je možné rýchlo zmeniť v závis
losti od potrieb výroby určitého produktu alebo iného produktu.

[0131] Koncepcia FPFD predložená v tomto vynáleze implikuje nie
len vyššie uvedenú flexibilitu, ale aj adaptabilitu, pokiaľ ide

o typy a parametre suroviny, t. j. je zabezpečená optimalizácia
procedúr

prevádzkových postupov,

zatiaľ

čo

sú použité

rôzne

druhy suroviny - kaustobiolity uhoľnej série. Súčasne je možné
optimalizovat’ procedúry prevádzkových postupov na rovnaký typ

suroviny, napr. leonardity predložené na vyhotovenie z rôznych

ložísk za rôznych podmienok ich prepravy a skladovania, čo spô
sobuje ich odlišné vlastnosti.

[0132] V súlade s vynaliezavou koncepciou je optimalizácia pred
stavovaná TROMI KATEGÓRIAMI SPÔSOBOV:
•

organizačné a analytické postupy - pokrývajúce prípravu vý
roby spojenú s výberom suroviny, výberom predajného sorti

mentu produktov pre plánované obdobie prevádzky procesnej
jednotky, logistickou a inou podporou zdrojov priebehu vý

roby;
•

programové a parametrové postupy - pokrývajúce výrobnú prí
pravu spojenú s charakteristikami suroviny a požadovanými

charakteristikami výrobkov vrátane výpočtov postupu a ex

perimentov,

na

základe

výsledkov ktorých

sa vypracúvajú

prevádzkové procedúry postupu pre plánované obdobie pre
vádzky diela;
•

procesy spustenia a uvedenia do prevádzky - na pracoviskách

sa „zavádzajú“ príslušné pokyny týkajúce sa riadenia tech
nologických postupov a na pracoviská sa „zavádza“elektro-

nický riadiaci softvér pre zariadenia v súlade s prevádz

kovými procedúrami postupu.

[0133] Funkčné vzájomné

závislosti parametrov technologického

postupu a vzájomné závislosti,

napr.

tie,

ktoré sú uvedené vo

vynálezoch [21, 22, 29], sa môžu použiť pre dve posledné kate

górie:
•

zvýšenie použitej krivky závislosti vody znižuje náročnosť

požiadaviek na zariadenie, ale znižuje výťažok kyseliny hu-
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mínovej

[29]

koncentráciu

a zvyšuje spotrebu energie s cieľom zvýšiť

produktu;

podobná

je

závislosť

uvedená

aj

v [21];
•

v závislosti od času vyhotovenia reakčnej zložky má výťažok

kyseliny humínovej

formu extrémnej

funkcie

[29];

podobné

údaje sú uvedené aj v [21];
•

výťažok kyseliny humínovej sa zvyšuje počas premeny hnedého
uhlia v dôsledku relatívneho nárastu počtu jeho častíc so

zložením jemnej frakcie [22];
•

•

zvýšenie teploty premeny reakčnej

zložky nad 60 až 80 °C

znižuje výťažok kyseliny humínovej

[29];

výťažok kyseliny humínovej počas extrakčných spôsobov je

najväčší,

ak sa použije hydroxid sodný, hydroxid draselný

alebo amoniakálny roztok v porovnaní s inými extrakčnými

látkami, napr. hydroxid lítny [29];
•

ako sa zvyšujú koncentrácie vodných roztokov s takými či
nidlami, ako sú amoniak a peroxid vodíka, zvyšuje sa výťažok

organických látok rozpustných vo vode [21]; podobná závis
losť od hydroxidu draselného je uvedená v [22];
•

zatiaľ čo suspenzie, ktoré sa prevádzajú,

sú rozdelené na

pevnú a kvapalnú fázu v poli odstredivej

sily

(odstrede-

ním/dekantáciou), straty humínových kyselín sa zvyšujú v dô

sledku ich zvyškového obsahu v pevnej

fáze,

roztoku klesne pod 0,5 množstva uhlia,

zatiaľ čo zvýšenie

ak množstvo

množstva roztoku nad 2,0 nespôsobuje výrazné zníženie strát

[22].
[0134] Všetky spôsoby funkčných a procesných vzájomných závis
lostí idú nad rámec týchto príkladov, ktoré iba ilustrujú možnosť

programovania funkčných a procesných variácií v predloženom vy
náleze.

[0135] V predloženom vynáleze je zohľadnená možnosť reakcie solí
humínových kyselín s iónmi vápnika, horčíka a železa obsiahnu

tými v tvrdej vode. Vďaka tejto skutočnosti vynález poskytuje

existenciu systému úpravy vody, pomocou ktorého sa voda z von

kajšieho zdroja čistí a podrobuje elektrochemickému zmäkčovaniu.
Parametre pripravenej vody zodpovedajúce výrobným postupom, na

príklad vo vode rozpustné soli kyseliny humínovej

z

[41],

sú

nasledujúce: celkové železo - max. 0,05 mg/l, celková tvrdosť 0,3 mg-ekv/l max .

[0136] Mechanoaktivácia a mechanochemická aktivácia sa v pred
loženom vynáleze používajú v maximálnej miere s cieľom zabezpe
čiť vysoký výťažok humínového produktu a všeobecne zintenzívniť

technologické postupy.

[0137] Napríklad podľa údajov z [49] sa celkový výťažok HA zvy
šuje po mechanickej

aktivácii 1,63-krát; výťažok voľnej HA sa

zvyšuje o 1,9-násobok. Po mechanochemickej aktivácii sa celkový

výťažok HA zvyšuje o 2,13-krát a výťažok voľnej HA o 2,5-násobok.

Podobný trend účinku mechanoaktivácie predstavuje premena raše
liny [50]; tu sa ukazuje,

že mechanoaktivácia rašeliny zvyšuje

výťažok HA 6 až 7-krát.

[0138] Počas mechanoaktivácie s činidlami

(mechanochemická ak

tivácia) dochádza k štrukturálnemu preusporiadaniu, ktoré vedie

k zmene určitých fragmentov makromolekúl a počtu funkčných sku

pín zahrnutých v HA [51],

zvyšuje sa počet hydrofilných frag

mentov v nich, čo vedie k zvýšeniu rozpustnosti humínových prí

pravkov.

[0139] Adaptívne optimalizovaný mechanoaktivačný účinok na re
akčné zložky prevádzané v predloženom vynáleze zaisťuje možnosť

zníženia koncentrácie použitej zásady na 0,5 alebo 1,0
NÝM VYNECHANÍM jej

použitia.

To

% s ÚPL

znižuje spotrebu zásad počas

výroby a umožňuje získanie humínových kyselín s pH = 5 až 6, čo

je bližšie k ich neutrálnym hodnotám. A to podľa údajov z [23]

umožňuje použitie humínových produktov

získaných v medicíne,

parfumérii a kozmetike. Ak je na výrobu čistých prípravkov po

trebné použitie zásady (aspoň v minimálnom množstve), použije sa
pyrofosforečnan sodný,

ktorý takmer úplne a pri nízkych teplo-

tách (20 až 40 °C) odoberá humínové látky, čo prispieva k neme-

niteľnosti a neoxidácii HA s kvalitatívnymi vlastnosťami, ktoré

sa podľa [52] odporúčajú na výrobu lekárskych prípravkov a ná
sledne na chov zvierat,

chov hydiny a rýb.

Z tohto dôvodu sa

v predloženom vynáleze používa fyzikálna úprava vody na zvýšenie
pH zo 7 alebo 7,4 na 8,45 až 9 vopred,

pred postupmi premeny

vodnej kompozície surovinových zmesí na produkty.

[0140] Takéto účinné postupy zvyšovania hodnoty pH vody sú známe
z vynálezov [42,

43,

44]. Tu sa pri úprave vody používa hydro

dynamická kavitácia, vďaka ktorej sa molekuly vody štiepia na

vodíkové ióny a hydroxylové skupiny OH. V tomto prípade okrem

skupiny OH a atómového vodíka,

ktorého časť sa vzdáva vody,

vznikajú aj voľné radikály HO2 a v dôsledku ich rekombinácie sa

tvorí „užitočný" peroxid vodíka [44].

[0141] Zdá sa,

že pokyny k dokonalosti široko používaných spô

sobov získavania rastových biostimulantov z fosílnych organic

kých surovín zahŕňajú M3 cestu zlepšenia mechanoaktivačných po

stupov. V súlade s koncepciou vynálezu je táto cesta založená na
originálnych a

dosahujú
nízka

zriedkavých parametroch spôsobu,

extrémne

frekvencia

vysoké

a

výkonové

s

charakteristiky,

infrazvukové vystavenie

ktorými

sa

konkrétne

reakčných

zložiek

[18, 19], ako aj vysoké rýchlosti posuvu pri kvapalných reakčných
zmesiach [26].

[0142] K prechodu humátov do roztoku dochádza podľa difúzneho
mechanizmu a významného zintenzívnenia postupu extrakcie kyse
liny humínovej

sa dosahuje vystavením medznej vrstvy a častíc

pevnej fázy nízkofrekvenčným zvukovým vibráciám [19].
[0143] Postup nazývaný adaptívne optimalizovaná mechanoaktivácia je v tomto vynáleze nový z hľadiska dokonalosti funkčného
použitia nízkofrekvenčných zvukových a infrazvukových vystavení

reakčných zmesí a použitia vysokých rýchlostí posunu v zmesiach.
Tento postup zaisťuje režimy „vysokoenergetického miešania" re

akčnej zložky s automatickou údržbou parametrov v subkativačnej
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oblasti bez ohľadu na posun všetkých zostávajúcich základných

parametrov pri minimálnej krivke závislosti vody 0,9.

[0144] V súlade s vynaliezavou konvenciou sa v predloženom vy
náleze používa také technologické riešenie, ako je použitie vy

sokých rýchlostí posuvu v reakčných kompozíciách s
optimalizovanou mechanoaktiváciou,

adaptívne

ktorá umožňuje zaistiť ria

denie postupu parametrov reakčných kompozícií prevádzaných počas
ich premeny,

pretože sa to robí podobne podľa vynálezu

[20].

Odkaz na vynález [20] však neznamená možnosť namietať proti na
vrhovanému vynálezu, ale iba ukazuje na správny smer ďalšej do

konalosti známych spôsobov.

[0145] Fenomén kavitácie sa používa v mnohých vynálezoch, kde sú
potrebné extrakčné spôsoby, napr. vo vynáleze [20]. Je tam uve
dené: „Použitie postupu ultrazvukovej

kavitácie umožňuje usku

točňovať extrakčné postupy pri nízkych teplotách

ako je teplota miestnosti)

(tak nízkych,

a nízkych tlakoch (tak nízkych, ako

je atmosférický tlak).“ Je napriek tomu zrejmé, že tieto teploty
a tlak sú relevantné pre časové intervaly dlhšie, ako sú vyššie

uvedené obdobia ultrazvukových vibrácií. Problém spočíva v tom,
že to tak nie je v lokalizovaných oblastiach prevádzaných zmesí
a vo veľmi krátkych časových intervaloch. A to je problém exis

tencie mechanickej deštrukcie a tepelnej deštrukcie spolu s uži
točnými účinkami kavitácie v spôsoboch premeny zmesi.

[0146] Ak dôjde k zrúteniu kavitačných bublín,

teplota v nich

stúpne až na 10 000 °C, tlak dosiahne 100 až 1 000 MPa [8, 43].
Hlavné nebezpečenstvo lokálneho tepelného a hydraulického po

škodenia humínových látok však nie je v samotných kavitačných
bublinách, ale v kvapalnom prostredí v blízkosti týchto bublín.

Napríklad experimentálne sa zistí podľa údajov z [44], že teplota

v materiáli

v blízkosti

kolabujúcej

bubliny

stúpa

o

500

až

600 °C, pričom vznikajúce rázové vlny dosahujú v kvapaline ob

klopujúcej bublinu hodnoty až 400 MPa.

[0147]

Z tohto dôvodu sa na vylúčenie hydraulického nárazu me

chanickej

deštrukcie

a na vylúčenie

lokalizovaných

tepelných

deštrukcií používajú v navrhovanom vynáleze postupy adaptívne
Optimalizovanej mechanoaktivácie a/alebo mechanochemickej akti-

vácie s dynamickými vystaveniami média konvertovaného v rozsahu
zvukovej a infrazvukovej frekvencie, ako sa to robí v [18, 19],
a so statickými komponentmi rýchlosti posunu v rozmedzí od nie

koľkých do desiatok metrov za sekundu,

ako

sa to deje podľa

vynálezu [26].

[0148] Ciele predloženého vynálezu zahŕňajú zabezpečenie stabi
lizácie odmeraného zavádzania energie mechanoaktivácie do prevá

dzaného reakčného média, čo je nevyhnutné na udržanie optimál
nych parametrov postupu v prevádzanom médiu. Tiež sa tu javí ako

uskutočniteľné,

čo je v súlade s vynaliezavou koncepciou, po

skytnúť príležitosť na zavedenie maximálneho množstva mechanic
kej energie do prevádzaného média a zároveň mať možnosť špeciál
neho limitu vylučujúceho „pád“ mechanochemických reaktorov do

kavitačných režimov a zabezpečenie ich prevádzky v subkavitačných oblastiach.

[0149] Podľa predloženého vynálezu automatická regulácia zavá
dzania mechanoaktivačnej

energie do reakčného média,

ktoré sa

prevádza, s cieľom zachovať činnosť mechanochemických reaktorov

v subkavitačných oblastiach bez ohľadu na charakteristiky pre
vádzaného média a bez ohľadu na posun týchto charakteristík sa
uskutočňuje na základe známych spôsobov riadenia vertikálnych

spaľovní paliva pomocou ich akustických polí [45].

[0150] „Podobné“

riešenie

spojené

so

stabilizáciou

činnosti

napr. kavitátorov je známe z [47]. Avšak tu navrhnuté riešenie

založené na charakteristikách výkonu vstupujúceho do elektromo
tora odráža koreláciu medzi výkonom a skutočnými hydrodynamic
kými procesmi v reaktoroch dosť skromne, t. j. funkcia prenosu

informácií

navrhovaná

v

[47]

nijako

neodráža prenos

funkcie

elektrotechniky elektrických hnacích motorov, nehovoriac o tran

sformátoroch regulujúcich ich činnosť a vytvárajúcich harmonické

kmity prostredníctvom impulzných režimov počas
vádzky.

samotnej

pre

[0151] Z tohto dôvodu sa zdá,
ľahko

zaznamenať

zvukovými

že kavitačné zvuky sa dajú veľmi

senzormi

a úloha riadenia pohonov

mechanochemických reaktorov sa zredukuje iba na plynulé znižo
vanie rýchlostí pohonov až do zániku kavitačných zvukov.

[0152] V súlade s koncepciou vynálezu sú akustické informácie

zhromažďované

pomocou akustických

sond,

navrhované

ktorých

umiestnenie je v prípade mechanochemických reaktorov a jednotiek
a na základe týchto informácií sú hlavné pohony týchto reaktorov
a jednotiek riadené pomocou ovládačov , napr. podľa algoritmov

z

Z dôvodu možnosti manipulácie, pokiaľ ide o surovinu,

[46].

a vzhľadom na relatívnu šírku predajného sortimentu produktov,
medzi významné atribúty použitej FPFD patria:
a) použitie rôznych surovín z radov kaustobiolitov uhoľnej

série predstavovaných uhlíkom, vrátane leonarditu, rašeliny
a ropných bridlíc [30];

b) predbežné mletie suroviny na triedu 0 -3 mm;
c) predbežné čistenie a elektrochemické zmäkčenie vody do

plňovanej z externého systému zásobovania vodou;

d) príležitosť presmerovať materiálové toky reagentových
kompozícií prevádzaných pre rôzne zariadenia, a tak orga

nizovať postupové slučky vo FPFD na výrobu nejakého pro
duktu alebo iného produktu;
e) výhodná premena suroviny v nepretržitých tokoch;

f) možnosť použiť

činidlá,

(aplikovať alebo neaplikovať)

alkalické extrakčné látky,

oxidačné

kyseliny a flokulanty

v spôsoboch premeny surovín, ich technologické použitie po

mocou príslušných hardvérových modulov - zahrnutím niekto

rého alebo iného modulu do procesnej slučky orientovanej na
výrobu konkrétneho produktu:
•

predbežná

oxidácia

suroviny v kvapalnej

fáze

alebo

v plynnej kvapaline, napr. barbotážou s kyslíkom alebo
peroxidom vodíka;

•

alternatívne príležitosti - extrakcia pomocou hydro
xidu sodného alebo draselného a pomocou sodnej

soli

pyrofosforečnanu draselného alebo bez chemických rea
gencií
•

korekcia pH vody pomocou fyzikálnych spôsobov [42, 43,

44];
•

okyslenie kompozícií vyhotovených za vzniku získania
HA z kvapalnej fázy do ťažkej gélovej a koagulovanej

fázy vrátane použitia kyseliny ortofosforečnej na zís

kanie produktov, ktorých kvalita umožňuje ich použitie

na lekárske účely a na účely chovu zvierat;
•

možnosť

pridávať

do

produktov

minerálne

hnojivá

a/alebo mikroživiny.
g) mechanické rozdelenie suspenzií na pevnú a kvapalnú fázu

v poli odstredivej sily;

h) postup jemnej

filtrácie na

získanie

tekutých,

vysoko

kvalitných výrobkov s extrémne nízkym obsahom balastných

látok;
i) vákuové, nízkoteplotné sušenie roztoku s minimálnym te

pelným nábojom a po ich aktivácii emulgácia v oblasti pa
rametrov pred kavitáciou s cieľom získať vysokokvalitné vý

robky;
j) použitie adaptívne optimalizovanej mechanickej aktivácie

a/alebo mechanochemickej aktivácie v kvapalnej fáze s kriv

kou závislosti vody v rozmedzí od 0,9 do 2,5 a s disperziou
reakčného zloženia trením a dynamickým posunom vrstiev mé

dia prevádzaného so statickými zložkami rýchlostí radenia
v rozmedzí od niekoľkých desiatok metrov za sekundu; s me
raným zavedením mechanickej energie do tohto média a sta

bilizáciou tohto merania bez ohľadu na posun všetkých os

tatných parametrov v tomto médiu, ktoré sa prevádza; v tomto
prípade sú vyššie uvedené postupy trenia a posuvu tvorené
pomocou statických a dynamických charakteristík; napríklad
dynamický - hydraulický impulz - vystavenie prevádzaného

média sa vykonáva v rámci meniaceho sa frekvenčného rozsahu

od infrazvuku po frekvencie hraničiace s ultrazvukom,

tiaľ

čo uvedená premena

vyššími

frekvenciami;

za

sa tiež vykonáva v čase počnúc

zároveň je

zabezpečená automatická

údržba maximálnych parametrov zavádzania mechanickej ener
gie do prevádzaného média pomocou metrológie, ako aj pro

striedkov riadiacej elektroniky a elektrotechniky, pričom

sa automaticky obmedzuje energia v sub -kavitačnej oblasti
na zabránenie „pádu“ mechanochemických reaktorov do kavi-

tačných režimov.
k) možnosť gravitačného rozdelenia zmesí na zložky podľa
hustoty s výberom týchto zložiek z rôznych úrovní počas

výroby balastného hnojiva a na uľahčenie prevádzkových re

žimov jednotiek s mechanickým delením fáz;
l) použitie

recyklovanej

vody

-

zhodnotenie

vypúšťanej

„vody";
m) použitie postupov odsoľovania vypúšťanej
toky,

(roz

„vody"

ktoré sú „produktmi" neutralizácie zásad a kyselín

pomocou reverznej osmózy, odparovania vlhkosti a kryštali

zácie) s výstupom ďalších produktov - rôznych solí komerč
ných podmienok;

n)

vypúšťanie prchavých látok zo

zložiek suroviny počas

premeny reakčného zloženia pomocou mechanickej aktivácie a
mechanochemickej aktivácie s ďalším použitím horľavej časti

týchto prchavých látok na výrobu procesného tepla,
počas vákuového

sušenia a počas

čiastočného

napr.

koksovania

a tvarovania palivovej brikety;

o) použitie určitej časti vyrobených palivových brikiet na
výrobu procesného tepla.

[0153] „Klasický" postup briketovania hnedého uhlia

s

cieľom

jeho čiastočného koksovania je známy z [27, str. 198]. Podstata
tohto postupu spočíva v mletí uhlia na triedu 0 - 1 mm,

jeho

sušení horúcim plynom na obsah vody v rozmedzí od 8 % do 10 %

a následnom formovaní brikiet s tlakom približne 200 MPa a ochla

dení inertným plynom. Účinnosť postupu briketovania je v pred
loženom vynáleze vyššia vďaka novému technickému riešeniu: časť

tepelnej energie potrebnej na čiastočné koksovanie a formovanie
brikiet

sa

získava

spaľovaním prchavých

látok

získaných

pri

spracovaní reakčných zmesí pri príprave humínových a fulvových

produktov.
[0154] Ďalej

sa v postupe navrhovaného vynálezu používa známe

riešenie [69] týkajúce sa prípravy palivových brikiet: časť zís

kaných palivových brikiet sa spaľuje,

aby sa získala tepelná

energia a tá sa používa na ohrev tepelného nosiča,

s

ktorým

tepelná energia zahrieva prvky skrutkového extrudéra prichádza

júce do styku s formovaným materiálom.
[0155] V súlade s predloženým vynálezom sa postup prípravy pa
livových brikiet uskutočňuje v skrutkovom extrudéri pomocou spô

sobu tepelného kontaktného čiastočného koksovania.

[0156]

Všeobecne je známe z [27, str. 197], že postup čiastoč

ného koksovania zvyčajne spočíva v rovnomernom zahriatí dávky

uhlia na teplotu v rozmedzí od 500 do 550 °C bez prístupu vzduchu

a zmes pár a plynov látok,

ktoré sa majú vypúšťať,

sa odvádza

pri spätnom získavaní polokoksu. Podľa predloženého vynálezu sa
horľavá časť týchto prchavých látok spaľuje pri získavaní časti
potrebného procesného tepla. V tomto prípade je „otepľovacia“
teplota nosiča tepla podľa údajov z [70] pre postup čiastočného

koksovania až 650

°C a tieto údaje sa používajú vo vynáleze.

Myšlienka použitia horúcich plynov ako ohrievacieho nosiča tepla
je „vyjadrená“ aj v ruskom riešení [71], kde je znázornený kom
plex energie a postupu s torrefaktorom biopelety. Tieto údaje sú

tu uvedené kvôli úplnejšiemu pochopeniu riešení použitých v na

vrhovanom vynáleze a nemôžu byť v skutočnosti proti nemu.

[0157] Rôzne známe lepšie technické riešenia zjednotené v tomto

vynáleze sa berú ako základ štruktúry zahrievaného a výkonovo
tvarovacieho
nové

riešenie

(pre palivové brikety)
zobrazené v

[72]

extrudéra. Napríklad úplne

možno použiť v súvislosti

so

silovou mechanikou tvarovania brikiet. Schopnosti tepelného kon

taktu poháňaných a materiálovo poháňaných konštrukčných prvkov

predstavujú aj nové vynálezy

[73 a 74].

Tu sú tiež znázornené

možnosti ohrevu nielen samotného extrudéra, ale aj jeho skrutky.

[0158] V dôsledku premeny mechanickej energie aktivačných členov

extrudéra na tepelnú energiu v dôsledku vnútorného trenia v sa
motnom tvarovanom materiáli a v dôsledku dodatočného zahriatia

krytu a skrutky v dôsledku prívodu tepla k nim pomocou horúcich
plynov sa získa komplexný účinok na prevádzaný materiál, mecha
nický a tepelný, čo zabezpečí vysoký výkon zariadenia a prija

teľnú kvalitu výrobku.

[0159] Polokoks

hnedého uhlia

je

základným produktom čiastočného koksovania

(vrátane leonarditu). Vďaka svojej ľahkej horľa

vosti, vysokej reakčnej schopnosti a bezdymovému spaľovaniu sa

polokoks zvykne používať v domácnostiach na splyňovanie a ako
chemické činidlo [27, str. 203].

[0160] V tomto dokumente je tiež opísaný mechanochemický reaktor

na konverziu vysokoviskózneho média, vrátane suspenzií a buni
činy, ako súčasť skupiny vynálezov na použitie v komplexe tech

nologických postupov.

[0161] Tu

sú

z

dôvodu

zvláštností

vyššie

opísaných

spôsobov

v predloženom vynáleze kľúčové technické požiadavky na mechanochemický reaktor na premenu vysokoviskózneho média:
a) premena reakčných zložiek suspenzií hnedého uhlia vrá

tane leonarditu sa vykonáva pri krivke závislosti vody od
0,9 do 2 a pri výrobe balastných humínových hnojív väčšinou

pri 0,9 až 1,1.
b) premena média s vysokou viskozitou, ktorá je tiež spojená
s malými hodnotami krivky závislosti vody:
•

experimentálne sa zistilo,

že „konvenčná počiatočná“

viskozita suspenzie hnedého uhlia,

v

„predloženom“

mechanochemickom

ktorá sa prevádza
reaktore,

je

1,38

Paxs a rastie pri jej premene a zavádza sa až 10 až 40

pri maximálnej procesnej teplote pou

MJ/m3 energie,

žitej podľa predloženého vynálezu, 60 °C.
je známe [8, s. 100], že rast viskozity v kvapalinách

•

nastáva so zvyšovaním tlaku, ku ktorému podľa predlo
ženého vynálezu dochádza v dôsledku pôsobenia dyna
mického hydraulického impulzu na reakčné zmesi.

je tiež známe [8, str. 100], že viskozita organických

•

kyselín rastie s ich rastúcou molekulovou hmotnosťou,
najmä v disperzných systémoch,

nosti

mikročastíc

alebo

keď dochádza k súdrž

makromolekúl,

čo

je

úplne

pravdivé o surovine kaustobiolitu a humínových lát
kach.

premena reakčnej kompozície sa uskutočňuje nielen pomo

c)

cou pomerne veľkého prenosu hmoty, ale aj vďaka pôsobeniu
dynamického hydraulického impulzu na tieto reakčné zlože

nia:
•

s meniacou sa frekvenciou v rozmedzí 3 200 až 16 Hz,

v priebehu 4 až

6 sekúnd,

v čase prechodu reakčnej

kompozície DÁVKA REAKTORA cez reaktor;
•

rýchlosti posunu sa menia od 100 do 0,5 metra za se

kundu v priebehu 4 až

6 sekúnd v priebehu prechodu

reakčnej kompozície DÁVKA REAKTORA cez reaktor;
•

z hľadiska vyššie uvedených parametrov je parameter
ako „priemerný“

(dynamický a statický)

ľubovoľným parametrom,

tlak číselne

ak je energia mechanickej ak-

tivácie reakčnej kompozície 5 až 40 MJ/m3.

d) premena reakčného zloženia pri dodržaní parametrov uve
dených v bodoch a), b), c) sa vykonáva v adaptívne optimalizovanom

režime

mechanoaktivácie

automatickou údržbou

týchto parametrov, pričom tieto sú v subkavitačnej oblasti
obmedzené bez ohľadu na posun všetkých ostatných parametrov

mechanochemického reaktora.

[0162] Pokiaľ ide o návrh reaktora, týka sa vplyvu hydraulického
impulzu na reakčné kompozície a vplyvu rýchlostí posunu na ne
a je možné použiť nasledujúci vzorec:

f = (n x N)/30

kde:

f je

frekvencia účinku hydraulického

impulzu na reakčné

kompozície;

n je riadený parameter, počet otáčok disku rotora za minútu;
N je počet tyčí v prevádzke na obvode diskov rotora.

[0163] Veľmi podrobnou tu uvedenou úlohou je teda vybudovanie
komplexu konštrukčných a procesných riešení zabezpečujúcich vyš

šie uvedené technické požiadavky na mechanochemický reaktor.
[0164] VÝZNAMNÉ ATRIBÚTY PREDSTAVOVANEJ ŠTRUKTÚRY MECHANOCHEMICKÉHO REAKTORA SÚ:
•

vykonávanie procesov mletia, miešania a aktivácie materiálu

vo forme anomálne viskóznej kvapaliny a tekutého média;
•

použitie všeobecného kinematického reťazca v konštrukčnom

usporiadaní zodpovedajúcom klasickému tyčovému mlynu, [76];
•

prevádzkový objem reakčnej oblasti mechanochemického reak
tora je vybavený čistiacimi zariadeniami - rotujúcimi čis

tiacimi mini-rotormi, na ktorých sú nainštalované čistiace
tyče;
•

čistiace minitotory sú poháňané ich vlastnými autonómnymi

pohonmi, ktoré nie sú mechanicky spojené s pohonmi rotorov;
•

blokovať nežiaducu možnosť vniknutia materiálov prevádza
ných pod vplyvom odstredivých síl do priestoru medzi ro

tormi a puzdrom dezintegrátora, čo môže viesť k zaseknutiu

rotora pri premene média s vysokou viskozitou s použitím

„klasického“ hydraulického sťahováka;

keďže na zabránenie

vnikaniu materiálov, ktoré sa do tohto priestoru premieňajú

zo

strany

skrutky,

radiálneho

obvodu

jednootočné závity,

rotora,

sú

potrebné

mini

ktoré aktívne odrážajú mate

riály prevádzané z medzier medzi diskami rotora a vnútorným

„valcovým“ povrchom krytu reaktora,

zatiaľ

čo

sa rotory

otáčajú, vyrobené na valcových povrchoch diskov rotora;
•

konštrukčné a procesné zosilnenie tyčí pracujúcich rotorov,
ich pevnosť a prevádzkové zdroje spolu s obvodovým vytiah-

nutím/umiestnením tyčí z osi otáčania rotora, priemery tyčí

sa

zväčšili

v dôsledku nevyhnutného

zvýšenia

zaťaženia,

ktoré ich ovplyvňuje;
•

počas pôsobenia hydraulického impulzu na prevádzané médium
s cieľom vylúčiť tvorbu harmonických kmitov nad prvým s vý

znamnými amplitúdami - aby bol tento účinok hydraulického

impulzu účinný, použije sa v každom kruhovom rade rotorov

rovnaký počet tyčí, zatiaľ čo ich geometria (nie je v roz
pore s vyššie uvedenou výstužou tyče) sa počíta podľa údajov
uvedených vo vynáleze [83];
•

priestorovo orientované povrchy medzier hydraulických ven

tilov, s čerpacími a reflexnými vlastnosťami, sú konštrukč
nými prvkami zabezpečujúcimi postup prevádzaného média so

zmenou jeho smeru - zo smeru, v ktorom sa prevádzané médium
zavádza/privádza do reaktora do smeru do jeho reakčnej ko
mory, rovnobežne s osou rotácie rotora;
•

médium,

(v

ktoré

sa mení,

horizontálnom

(jedna do druhej)

smere)

sa privádza
pomocou

do

reakčnej

sústredne

oblasti

umiestnených

skrutiek na aktívne napájanie prevádza

ného média s vysokou viskozitou;
•

existencia lopatiek čerpadla a skrutky zaisťujúcich spo
ľahlivosť odlievania toku média prevádzaného do aktivačnej

interakčnej zóny tyčí, ako sa to robí napríklad vo vynáleze

[84];
•

ak je premena zvláštnych anomálne viskóznych, pomaly tečú
cich kompozícií,

napr. pri krivke závislosti vody v roz

medzí od 0,5 do 0,9 je možná aplikácia bez tyčových rotorov

-

s

radiálnymi

vlnovými

plochami,

ako

je

to

znázornené

vzhľadom na rozdeľovač predstavovaný vo vynáleze [85];

•

možnosť čerpadlového meraného (nastaviteľného) prívodu dru

hej

kvapalnej

zložky média prevedeného do reaktora auto

nómnym kanálom;
•

existencia regulovaného pohonu na dodávanie/meranie prie
toku média prevádzaného

do reaktora okrem iného pomocou

skrutkovej zostavy s antiadhéznymi povrchmi;
•

autonómna regulácia rýchlostí hlavných pohybových pohonov
reaktora - pre každý rotor bez ohľadu na to,

čo zaisťuje

rozsah rýchlostí posunu prevádzaných kompozícií a rozsah

pôsobenia

amplitúdovo-frekvenčného

hydrodynamického

im

pulzu na tieto kompozície;
•

možnosť funkčne spojenej regulácie rýchlosti hlavných po

hybových pohonov (rotorov) reaktora a pohonov na napájanie
(meranie prietokov) zloženia média prevádzaného do reaktora

na zabezpečenie úpravy jeho prevádzkových režimov a udr
žiavať tieto režimy počas výroby;
•

parametrické riadenie hranice potenciálneho posunu reaktora

do kavitačného režimu pomocou akustického senzora, čo spô
sobuje príležitosť zabezpečiť automatickú stabilizáciu pre
vádzkových režimov reaktora v subkavitačnej oblasti;
•

pevné reflexné a smerovacie lamely vo výstupnom otvore re

aktora na zaistenie spoľahlivosti odberu vysokoviskózneho
média prevádzaného z reaktora;
•

antiadhézne povlaky vnútorných povrchov stien odtokového
otvoru reaktora a reflexných a usmerňovacích lamiel nain
štalovaných v tomto otvore na zaistenie spoľahlivosti od
vádzania vysoko viskózneho média prevádzaného z reaktora;

•

vibračný

účinok

stien

vyprázdňovacieho

otvoru

reaktora

a pevných reflexných a usmerňovacích lamiel nainštalovaných

v tomto otvore na prevádzané a odoberané médium,

aby sa

zabezpečila spoľahlivosť odoberania vysokoviskózneho média
prevádzaného z reaktora.

[0165] Potrebná funkčnosť mechanochemického reaktora sa teda do
sahuje s použitím vyššie uvedených atribútov, z ktorých niektoré
boli známe z vyššie uvedených zdrojov a niektoré sú nové;

ich

kombinácia a spoločné použitie však umožňuje vyriešiť aktuálny
a stále nevyriešený problém - vybudovanie mechanochemického re

aktora na

konverziu vysokoviskózneho média vrátane

suspenzií

a buničiny. Zároveň je v reaktore zaistené merané zavedenie me-

chanoaktivačnej energie do týchto médií uskutočnených s variá

ciami jeho vzájomne závislých parametrov, ako sú čas, dynamické
a statické sily, rýchlosti posuvu, frekvencia a tlak.

STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV

[0166] Vynález je vysvetlený vývojovým diagramom štruktúrneho
postupu a návrhmi konštrukčných usporiadaní základného zariade

nia.
Obr. 1. Vývojový diagram štruktúrneho postupu technologic

kých postupov so softvérovo riadenou kinetikou mechanoaktivácie a mechanochemickej aktivácie pri príprave humínových

hnojív,

fyziologicky aktívnych soľných prípravkov a pali

vových brikiet.
Obr. 2. Konštrukčné usporiadanie mechanochemického reaktora

na konverziu vysokoviskózneho média s reguláciou energie

mechanoaktivácie.
Obr. 3. Vývojový diagram návrhu a usporiadania pohybujúcich

sa prvkov a pohybu vysokoviskozitného prevádzaného média

mechanochemického reaktora.
Obr. 4. Aktuálny výkres predstavujúci funkčné a konštrukčné

zvláštnosti

zostavy hydraulického

sťahováka

zabezpečujú

ceho prísun vysokoviskóznych médií do ich oblasti na usku
točnenie v mechanochemickom reaktore.
Obr. 5. Realizovaný výkres, ktorý predstavuje základ návrhu

mechanochemických rotorových diskov reaktora pre prípady

spracovania anomálne viskóznych, pomaly tečúcich médií.

PRÍKLAD USKUTOČNENIA VYNÁLEZU

[0167] Uskutočnenie vynálezu založené na spôsobe komplexnej pre
meny kaustobiolitov uhoľných sérií, väčšinou hnedého uhlia a le-

onarditu, na humínové organické a organominerálne hnojivá a na
prípravky so spätným získavaním solí a palivových brikiet ilus

V tomto vývojovom

1.

truje vývojový diagram postupu na obr.

diagrame sú štrukturálne ZOBRAZENÉ TRI SYSTÉMY: systém 1 úpravy
a odsoľovania vody, systém prípravy a výroby tepla z brikiet na

palivo predstavuje tepelný sušič 2, skrutkový extrudér 33 a kotol
4

a PROCESNÝ SYSTÉM komplexnej

PREMENY KAUSTOBIOLITU UHOĽNEJ

SÉRIE je podrobne znázornený.

[0168] Podľa predloženého spôsobu sa VÝROBNÝ POSTUP BALASTNÝCH
ORGANICKÝCH alebo ORGANOMINERÁLNYCH HNOJÍV ako produktu vo forme

suspendovaných gélov uskutočňuje nasledujúcim spôsobom.

[0169] Systém 1 úpravy a odsoľovania vody je napájaný vodou cez
klapku 5 z externého systému zásobovania vodou. Na základe vy
konania

fyzikálnych

a

chemických

testov vstupujúcej

v prípade potreby upravuje a zmäkčuje.

požiadaviek

obchodných

produkt,

na

Potom,

môže

vody

sa

v závislosti od

prebiehať

kavitačné

spracovanie vody [42, 43, 44] s cieľom zvýšiť jej pH zo 7 na 7,4
na 8,45 až 9 v dôsledku nasýtenia vody hydroxidovými iónmi OH-.
V takom prípade sa HA extrahujú bez pridania zásad, pretože ak

je obsah OH-iónov vo vode vyšší ako 10-7 mol/liter, ide o alka
lický roztok.

[0170] Avšak v tomto prípade je pre zvýšenie výťažku HA nevy
hnutné
s

3

až

spracovať
5

%

surovinu,

napr.

leonardit,

roztokom peroxidu vodíka.

Počas

pred

toho

„lúhovaním“
sa dávkuje

koncentrát peroxidu vodíka zo zásobníka 6 cez ventily 7 a 8 cez

potrubie 9 do mixéra 10 a dávka upravenej vody sa prenáša zo
systému

1

cez

ventil

11

a potrubím 12

do mixéra

10 pomocou

regulačného ventilu 13, načo sa aktivačný člen mixéra 10 spustí
na 10 až 15 sekúnd. Keď je roztok peroxidu vodíka pripravený,

spustí

sa merač

a privádzací

14

pohon

suroviny,
18

hlavné pohony 16,

drvič 15,

mechanochemického

reaktora

19.

17

Okamih

vniknutia rozomletého leonarditu 20 do privádzacieho pohonu 18

sa zaznamenáva pomocou snímačov (nie sú zobrazené) a prívod roz
toku peroxidu vodíka do mechanochemického reaktora 19 z mixéra

10 sa spustí naraz pomocou dávkovacieho čerpadla 21 potrubím 22,
cez ventil 23 a ventil 2 4 cez potrubie 25. V tomto prípade sa
rýchlosti privádzania reakčných zložiek do mechanochemického re

aktora 19 počítajú vopred na základe indikácií snímača 26 obsahu

vody v surovine 27.

Zároveň potenciálne kovové inklúzie 28 sa

oddeľujú od suroviny 27 pre bezchybnú činnosť zariadenia pomocou

magnetického separátora 29 a „vyčistený“ leonardit 30 vstupuje
do mlynčeka

15,

zatiaľ

čo potenciálne

kovové

inklúzie 28

sa

zhromažďujú v miske 31.
[0171] Reakčné zložky sa konvertujú v mechanochemickom reaktore

19 pri teplotách v rozmedzí od 20 do 60 °C,

s krivkou potreby

vody v rozmedzí od 0,9 do 1,2 v OPTIMÁLNOM REŽIME MECHANOCHEMICKEJ AKTIVÁCIE VRÁTANE:

Automatická regulácia obmedzenia reakčného zloženia maximálnou

prípustnou teplotou s využitím možnosti znížiť rýchlosti hlav
ných pohonov 16, 17 pohybu reaktora 19 (fyzikálny účinok mecha

nického ekvivalentu tepla). Regulácia teploty prevádzanej kom
pozície sa vykonáva na jej výstupe z reaktora 19 pomocou tepel
ného snímača 32 a rýchlosti pohonov 16 a 17 sa znižujú na základe

výsledkov

tejto

regulácie

pomocou

pohonných

regulátorov

33.

V tomto prípade sú tiež znížené rýchlosti privádzania suroviny
18 a merača 14, pričom sa tiež znižuje prívod roztoku peroxidu

vodíka do reaktora 19 pomocou dávkovacieho čerpadla 21.
[0172] Automatické obmedzenie posunu mechanochemického reaktora

19 do kavitačného režimu s využitím príležitosti znížiť rých
losti pohonov 16 a 17 hlavného pohybu reaktora 19, ak sa v objeme

reakčnej oblasti reaktora objavia kavitačné zvuky. Ovládanie kavitačných

zvukov sa vykonáva pomocou akustického

snímača 34,

akonáhle sa objavia, rýchlosti pohonov 16 a 17 sa plynulo znižujú

pomocou pohonných ovládačov 33, až kým kavitačné zvuky nezmiznú.

Hlukové signály z reakčných oblastí mechanochemických reaktorov
19 a 35 získané pomocou akustických snímačov 34 a 71 sa prenášajú
do riadiacich jednotiek 33 káblami 72 a 73.

[0173] Zmena účinku dynamického hydraulického impulzu na reakčné
zloženie s rôznymi frekvenciami v celom rozsahu, od 3 200 do 16
Hz, počas 4 až 6 sekúnd,

je čas prechodu reakčnej zmesi DÁVKA

REAKTORA cez reaktor. DÁVKA REAKTORA ZNAMENÁ OBJEM REAKČNEJ OB

LASTI mechanochemického reaktora. V takom prípade sa rýchlosť
posunu zmení zo 100 na 0,5 metra za sekundu. Zatiaľ čo sa teda

prevádza reakčná kompozícia, každý makromolekulárny zhluk zložky

suroviny bude určite mechanicky vystavený posunu (použitím tre
cích síl pri určitej „dĺžke dráhy“) k elementárnym a hypotetickým

vrstvám reakčnej kompozície), čo je vlastne zavedenie mechanic
kej energie do tejto reakčnej kompozície. Mechanická aktivačná

energia reakčnej

zmesi pri

takých parametroch reakčnej

zmesi

predstavuje približne 20 MJ/m3.

[0174] Kompletnejšie znázornenie činnosti mechanochemických re
aktorov 19 a 35 môže byť pochopiteľné z dôvodu jej opisu ako
súčasti skupiny predložených vynálezov.

[0175] Zatiaľ čo zloženie leonarditu s roztokom peroxidu vodíka

sa prevádza v mechanochemickom reaktore 19, prísun roztoku cez
dávkovacie čerpadlo sa riadi pomocou prietokomeru 36. Premenená

kompozícia 37 vstupuje do vyraďovacieho bubna 38, pomocou kto

rého sa prchavé látky - plyny 39 tvoria ako výsledok chemických
reakcií a vyvíjajúce sa z leonarditu v dôsledku jeho mechanickej
deštrukcie -sú z tejto kompozície vyňaté. Tieto prchavé látky
39 sa zhromažďujú, kondenzujú a skladujú v špeciálnom subsystéme

plynov

(nie je

zobrazený)

a potom sa tieto plyny 39

spaľujú

v kotle 4 so spätným získavaním procesného tepla. Premenená kom
pozícia 40 očistená od plynov 39 vstupuje do vyrovnávacej cir
kulačnej nádrže 41, z ktorej je táto kompozícia vedená ventilom

42,

potrubím 43

a pomocou prívodného

čerpadla

LÚHOVANÍM do mechanochemického reaktora 35,

44 NA PREMENU

pričom sa pomocou

EP 3 135 655

prietokomeru riadi konverzné privádzanie kompozície s použitím

prietokometra 45 a indikátora 46 prietoku.
[0176] Počas procesu lúhovania sa krivka závislosti vody zvyšuje

na hodnoty v rozmedzí od 1,5 do 2,5 pridaním roztoku alkalickej
vody alebo vody s upravenou hodnotou pH do prevádzanej

zmesi.

Pridávaná kvapalná zložka sa privádza do mechanochemického re
aktora 35 potrubím 47 a 164 pomocou dávkovacieho čerpadla 48 cez
ventily 49 a 165 z mixéra 50, pričom sa reguluje prívod tejto

zložky pomocou prietokomera 51. V takom prípade ako bolo uvedené

vyššie, voda upravená pomocou pH sa skôr ako voda obsahujúca
chemické prísady privádza pomocou čerpadla 52 zo systému 1 úpravy

vody a odsoľovania vody potrubím 53 cez ventil 54, spätným ven

tilom 55 a cez ventil 56 do mixéra 50. V takom prípade,

voda

s úpravou pH „prechádza“ alkalickým mixérom 50.

[0177] V závislosti od obchodných požiadaviek na produkt, v tom
to prípade BALASTNÉ ORGANICKÉ HNOJIVO vo forme suspendovaného
gélu,

sa lúhovanie môže prípadne uskutočniť použitím hydroxidu

sodného alebo draselného. V tejto verzii sa zásada 59 dávkovaná

na váhovej

jednotke 58 plní

zo skladovacieho zásobníka 57 do

mixéra 50 a tiež sa do neho dávkuje upravená (a prípadne zmäk

čená) voda cez potrubie 53. Potom sa mixér 50 miešača spustí na
1 až 2 minúty a takto sa pripraví procesný alkalický roztok.

Množstvo vody použitej v procese sa vopred vypočíta na základe
skutočnosti,

že kompozícia privádzaná do mechanochemického re

aktora 35 na konverziu už obsahuje vodu a že krivka závislosti

vody od jej premeny v reaktore 35 sa musí pohybovať od 1,5 do
2,5.

[0178] Počas premeny reakčnej zmesi sa minerálne hnojivá a/alebo
mikroživiny 60 zavádzajú do mechanochemického reaktora 35, ak je

to potrebné.

[0179] Činnosť

mechanochemického

reaktora

35

je

podobná

ako

v reaktore 19, ako je popísaná vyššie. Regulácia teploty v re

aktore 35 sa uskutočňuje pomocou tepelného snímača 61.
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[0180] Pomocou spínača 62 sú hotové výrobky 63 - BALASTNÉ ORGA
NICKÉ ALEBO ORGANOMINERÁLNE HNOJIVÁ vo forme suspendovaných gé

lov - vyňaté z procesu balenia a skladovania (nezobrazené).
[0181] Spínač 62 sa môže tiež použiť počas spustenia a uvedenia
do prevádzky na odber vzoriek 64 počas experimentálnych prác na
výber režimov premeny zloženia suroviny. Mechanochemický reaktor

19 na odber vzoriek 66 je tiež vybavený podobným spínačom 65.
[0182] Ventily 67 až 69 inštalované na výstupných dýzach mixérov
10,

50 a 70 sú určené na preventívne preplachovanie týchto mi

xérov v čase medzi

experimentálnym výberom reakčných

zložiek

a prevádzkových režimov zariadenia, aby sa zabránilo možnému ne
žiaducemu vzájomnému ovplyvňovaniu niektorých chemických látok.

[0183] Počas získania určitého alebo iného produktu z predpo
kladaného sortimentu produktov podľa predloženého vynálezu je

možné v mechanochemických reaktoroch 19 a 35 použiť cirkulačné

cykly, kedy sa prevádzaná kompozícia pošle z reaktora 19 do jeho
vstupu na opakovanú konverziu.

Počet takýchto cyklov sa môže

pohybovať od dvoch do šiestich.

[0184] Počas tejto cyklickej premeny surovinových kompozícií sa

čas zmeny frekvencií účinku hydraulického impulzu na tieto kom
pozície prevádzané vo vyššie uvedenom frekvenčnom rozsahu zvy
šuje v súlade s počtom cyklov.

Na dokončenie premeny zložiek

suroviny pomocou cirkulačných cyklov sa používajú vhodné potru
bia a ventily

(na obr.

1 nie sú zobrazené).

Ďalej,

ak sa na

základe predloženého vynálezu vytvorí jednotka s veľkou tonážou,

potom sa cyklická premena cirkulácie

(ak je to potrebné podľa

prevádzkového postupu výroby niektorého produktu)

menou vo viacerých mechanochemických reaktoroch,
zícia,

nahradí pre
keď je kompo

ktorá sa prevádza postupne prenesená z jedného reaktora

do druhého.

Takáto verzia postupu týkajúceho sa reaktorov 19

a 35 nie je na obr. 1 zobrazená kvôli svojej jednoduchosti.

[0185] Podľa predloženého spôsobu sa POSTUP VÝROBY HUMÍNOVÝCH
BIOLOGICKY AKTÍVNYCH PRÍPRAVKOV - ROZTOKY KOMPOZÍCIÍ KYSELINY

HUMiNOVEJ BEZ BALASTU S RÔZNYMI KONCENTRÁCIAMI A S RÔZNYMI MI
NIMÁLNYMI REZIDUÁLNYMI KOMPOZÍCIAMI PEVNÝCH FRAKCIÍ PODĽA VEĽ
KOSTI - vykonáva v dvoch verziách. Prvá verzia je nasledovná.

[0186] V prvom stupni sa pripravia balastné humáty vo forme sus

pendovaných gélov,

ako je opísané vyššie.

V tomto prípade sa

získaná suspenzia 130 pošle pomocou spínača 62 do vyraďovacieho
bubna 74, pomocou ktorého sa z tejto kompozície odoberajú prchavé
látky - plyny 75, ktoré sa tvoria v dôsledku chemických reakcií
a vyvíjajú sa z leonarditu v dôsledku jeho mechanickej deštruk

cie. Tieto prchavé látky 75 sa zhromažďujú, kondenzujú a skladujú

v špeciálnom plynovom subsystéme uvedenom vyššie a potom sa tieto

plyny 75 spaľujú v kotle 4 za vzniku procesného tepla.
[0187] Konvertovaná suspenzná kompozícia 76 očistená od plynov
75 a zložená z HA vody, alkalického roztoku a pevnej frakcie sa
odošle do špeciálnej jednotky - ROZPÚŠŤAČ-DESTABILIZÉR 77. Za

tiaľ čo je táto jednotka naplnená suspenznou kompozíciou 76 a až
kým sa z tejto jednotky neodstráni,

je zachovaný prevádzkový

režim mixéra a vysokorýchlostného mlyna jednotky 77,

ktorý po

kračuje v dokončení procesu lúhovania HA.

[0188] Čas zadržania suspenznej kompozície v jednotke 77 v za
kalenom stave je 1 až 5 minút, potom sa táto kompozícia podrobí
mechanickému rozdeleniu na pevnú a kvapalnú fázu na vysokorýchlostnej centrifúge - dekantéri 78. Z tohto dôvodu sa suspenzná

kompozícia posiela do dekantéra 78 potrubím 79 pomocou čerpadla

80 a cez ventil 81.
[0189] Počas toho sa spustí dekantér 78 a úplnosť rozdelenia
kompozície na fázy sa riadi pomocou prietokomera 82 a hladino-

metra zabudovaného v jednotke 77. Oddelená tuhá fáza 83 sa odošle

z dekantéra 78 do sušičky 2 prípravy palivovej brikety a systému

na generovanie procesného tepla a kvapalná fáza 84, ktorou je HA
voda a alkalický roztok, sa odošle z dekantéra 78 do vyrovnáva
cieho zásobníka 87. Potom sa tento HA vodný a alkalický roztok
pošle z vyrovnávacieho zásobníka 87 do rozpúšťača-destabilizá-

tora 77 pomocou čerpadla 88, cez potrubia 89 až 91, cez ventil

92, spätný ventil 93, ventil 94 a cez ventil 95. Úplnosť prechodu

HA vody a alkalického roztoku z vyrovnávacieho zásobníka 87 do
rozpúšťača-destabilizátora 77 sa riadi pomocou hladinomera zabu

dovaného v zásobníku 87 a využívajúceho prietokomer 96.
[0190] Pred ukončením postupu prenosu vody a alkalického roztoku
do rozpúšťača-destabilizátora 77 sa použije 10 až 20 % procesný
roztok kyseliny, napr. sa pripraví kyselina chlorovodíková, kto

rej koncentrát je uložený v sklade

v zásobníku 97 kyseliny. Za

týmto účelom sa mixér 70 kyselín najskôr naplní dávkou vody cez

potrubia 53 a 98 cez spätný ventil 99,

cez ventily 54 a 100.

Potom sa zapne miešadlo mixéra 70 kyselín a potom sa otvoria
ventily 101 a 102 a kyselina sa nadávkuje (gravitáciou) potrubím

103 do mixéra 70.

Dávka kyseliny sa v tomto prípade reguluje

pomocou zabudovaných hladinomerov v sklade v zásobníku 97 kyse
liny a v mixéri 70 kyselín. Za 5 až 10 sekúnd akonáhle je dáv

kovanie ukončené, je miešadlo kyselinového mixéra 70 zastavené.

[0191] Ďalej,

zatiaľ čo miešadlo a vysokorýchlostný mlyn roz-

púšťača-destabilizátora 77 pracujú,

sa dávka kyseliny prenáša

z mixéra 70 do rozpúšťača-destabilizátora 77 pomocou gravitácie

potrubím 104 cez ventily 105 a 106,

čím sa uskutočňuje postup

okyslenia média, ktoré sa prevádza, pričom pH sa znížilo na 1,5

až 3, zatiaľ čo HA sa z roztoku dostávajú do ťažkej fázy vo forme

koagulovanej buničiny. Dávka kyslého roztoku zavedeného do rozpúšťača-destabilizátora 77 sa reguluje pomocou prietokomeru 155.
Flokulant 107 sa pridáva v priebehu 2 až 4 minút po zavedení

kyseliny do rozpúšťača-destabilizátora 77,

ak je to potrebné,

a jeho miešadlo a otáčky sa zastavia po ďalších 2 až 4 minútach.

[0192] Počas nasledujúcich 5 až 20 minút
žitia flokulantu)

(v závislosti od pou

sa HA sedimentuje vo forme gélu alebo veľkých

vločiek. Časť kvapalnej fázy, materský roztok, ktorým je roztok

produktov neutralizácie zásad a kyselín, sa odčerpáva z určitej

úrovne rozpúšťača-destabilizátora 77 pomocou čerpadla 108 potru
bím 109 a 110 cez ventil 111, do systému 1 úpravy vody a odsoľovania vody,

kde je tento roztok odsolený, a sú vyrábané soli
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komerčného stavu,

zatiaľ čo čistá voda je vracaná do hlavných

technologických procesov.

[0193] Potom sa spustí miešadlo a vysokorýchlostný mlyn rozpúš
ťača-destabilizátora 77 a do neho sa zavedie suchá zásada 112,

ktorá zvýši pH na 8,5 až 10. HA sa teda prenesú z ťažkej fázy
(do 1 až 2 minút od prevádzky miešadla a vysokorýchlostného mlyna

rozpúšťača-destabilizátora 77) do nového sekundárneho roztoku produkt, ktorý sa teraz získava s koncentráciou HA zvýšenou na

10 až 15 %. V tomto prípade je koncentrácia získaného roztoku HA
určená nielen obsahom HA v primárnom alkalickom roztoku, ale aj
množstvom materského roztoku odobraného z rozpúšťača-destabilizátora 77.

[0194] Takto

získaný produkt

-

BIOLOGICKY AKTÍVNY

PRÍPRAVOK,

ROZTOK KOMPOZÍCIE KYSELINY HUMÍNOVEJ BEZ BALASTU - sa dopravuje

do

skladového

komerčného

zásobníka

113

pomocou

čerpadla

88

potrubím 109, 114, 89, 90 a 115 cez ventily 111 a 116. V tomto
prípade je úplnosť prevodu produktu do
zásobníka

113

skladového

riadená pomocou prietokomeru 117

komerčného

a hladinomeru

zabudovaného v rozpúšťači-destabilizátore 77. Produkt sa odoberá

zo skladovacieho zásobníka 113 na predaj cez potrubie 118 cez
ventil 119.

[0195] Vodný roztok tohto produktu sa môže použiť na efektívne
pestovanie rastlín. V tomto prípade sa na použitie roztoku zís
kaného v hydroponických procesoch dodatočne vyčistí na filtri

120 a odošle do skladu komerčného zásobníka 121. V tomto prípade

sa získaný roztok HA a roztok v rozpúšťači-destabilizátore 77

nazýva polotovarom a je odoslaný do filtra 120, tiež s čerpadlom
88,

cez potrubia 109, 114,

89 až 91 a 121,

cez ventil 111,

94

a 122.

[0196] Filtrovaný roztok je produkt obsahujúci 0,5 % častíc pev
nej fázy alebo menej s veľkosťou pod 40 mm a je možné ho použiť

na pestovanie

rastlín pomocou hydroponických procesov.

Tento

produkt je poslaný z filtra 120 cez potrubia 123 a 160 cez ventil

124 do skladovacieho zásobníka 121. Produkt je odoslaný na predaj

zo skladového zásobníka 121 cez potrubie 125 a cez ventil 126.
[0197] Zvyšková pevná fáza 127 sa posiela z filtra 120 pomocou
transportného procesu 128 do systému na prípravu palivových bri
kiet, kde sa táto tuhá fáza 129 plní do sušiča 2.

[0198] V druhej verzii podľa predloženého spôsobu POSTUP VÝROBY
HUMÍNOVÝCH BIOLOGICKY AKTÍVNYCH PRÍPRAVKOV - ROZTOKY ZLOŽIEK KY

SELINY HUMÍNOVEJ BEZ BALASTU S RÔZNYMI KONCENTRÁCIAMI A RÔZNYM

MINIMÁLNYM REZIDUÁLNYM ZLOŽENÍM FRAKCIÍ PODĽA VEĽKOSTI prebieha

nasledovne.
[0199] V prvom stupni sa pripravuje „produkt“ s nízkou koncen
tráciou, konkrétne HA voda a alkalický roztok 84, ktorý sa odo
berá z dekantéra 78

(kvapalná fáza), ako je opísané vyššie, do

vyrovnávacieho zásobníka 87.

[0200] Potom, v druhej etape procesu, je tento HA vodný a alka
lický roztok vedený z vyrovnávacieho zásobníka 87 do vákuového
odparovacieho zariadenia 131 s cieľom zvýšiť jeho koncentráciu.
Posiela sa pomocou čerpadla 88, ktoré v tejto „procesnej verzii“
plní úlohu plniaceho čerpadla pre vysokotlakové čerpadlo 132,

cez potrubia 89,

90,

133 a 134 cez ventily 92 a 135 a spätný

ventil 93. V tomto prípade sa tento roztok pred odoslaním HA

vody a alkalického roztoku do vákuového odparovacieho zariadenia
131 podrobí aktivácii vejektorovom emulgátore 136 v hydrodyna
mickom predkavitačnom režime.

Činnosť ejektorového emulgátora

136 v takomto režime je zabezpečená pomocou vysokotlakového čer

padla 132, regulovanej škrtiacej klapky 137, pomocou ktorej je
zabezpečený potrebný protitlak, a vyrovnávacieho zásobníka (nie

je zobrazený). Úplnosť použitia HA vody a alkalického roztoku

odobratého z vyrovnávacieho zásobníka 87 sa kontroluje pomocou

prietokomeru 117.
[0201] Aby sa zabránilo tepelnej deštrukcii HA, prevádzka odparovacieho zariadenia 131 sa udržiava vo vodnom varnom režime na

úrovni 60 °C pomocou vákuovej pumpy 138, ktorá vytvára tlak 19,87

kPa v kondenzátore 139, respektíve - pomocou vákuového vedenia

140 - v odparovacom zariadení 131.

[0202] Čistá voda sa čerpá z lapača 141 kondenzátu pomocou čer

padla 142 na kondenzát do vyrovnávacieho zásobníka 143 na kon
denzát cez potrubie 144 cez ventil 145. Táto čistá kondenzátová

voda sa ďalej používa, ak je to potrebné,

„vrátením“ do systému

1 na úpravu vody s ohľadom na doplnenie spotreby procesnej vody
alebo prípravu roztoku peroxidu vodíka alebo pri príprave ful-

vových prípravkov,

ako bude opísané nižšie.

S týmto cieľom je

voda vedená z vyrovnávacieho zásobníka 143 pomocou čerpadla 146
potrubím 147 a 12 do systému 1 na úpravy vody cez ventily 148
a 11, spätný ventil 149 a cez ventil 23. V inom prípade uvedenom
vyššie je voda z vyrovnávacieho zásobníka 143 odosielaná pomocou
čerpadla 146 potrubím 147,

12 a 150 do mixéru 10,

cez ventily

148 a 13, spätný ventil 149 a cez ventil 23. V ešte ďalšom vyššie

uvedenom prípade sa čistá voda z vyrovnávacieho zásobníka 143
posiela pomocou čerpadla 146 a dávkovacieho čerpadla 21 cez po

trubie 147 cez vyrovnávací zásobník

(nie je zobrazený)

chanochemického reaktora 19 cez ventily 148 a 24,

do me-

ako aj

cez

spätný ventil 149.

[0203] Prevádzkový režim odparovacieho vákuového prístroja 131
je

tiež

zabezpečený privádzaním ohrievacej

pary

151

do

neho

z kotla 4. Na reguláciu prívodu ohrievacej pary a na stabilizáciu

teploty varu vody v tomto prístroji

131

je potrebný tepelný

snímač. 152 a nastaviteľný ventil 153 sú použité. Na obrázku 1
je odpadová para vrátená na ohrev zo zariadenia 131 do kotla 4
zobrazená ako číslo 154.

[0204] Teda, časť vody sa odstráni z roztoku HA pomocou odparo

vacieho vákuového prístroja 131, čo zvyšuje obsah HA v roztoku
na požadované obchodné podmienky. Hotový produkt - roztok HA zo
zariadenia 131 - sa odvedie do skladovacieho zásobníka 113 alebo

do skladovacieho zásobníka 121 v závislosti od minimálneho po

voleného obsahu zvyškových tuhých častíc vo výrobku.

[0205] Hotový roztok HA sa odoberá zo

zariadenia

131 pomocou

produktového čerpadla a vyrovnávacieho zásobníka (nie je zobra

zený), cez potrubia 156, 157 alebo cez potrubia 156, 158 až 160
a pomocou logistických ventilov 161 až 163.

[0206] Podľa predloženého pôsobu sa POSTUP VÝROBY VYSOKO BIOLO
GICKY AKTÍVNYCH PRÍPRAVKOV - ROZTOKY KOMPOZÍCIÍ FULVOVÝCH KYSE

LÍN BEZ BALASTU S RÔZNYMI KONCENTRÁCIAMI S MINIMÁLNYM REZIDUÁL
NYM ZLOŽENÍM TUHÝCH FRAKCIÍ PODĽA VEĽKOSTI - realizuje v dvoch
verziách.

Takáto surovina ako leonardit sa používa kvôli sku

točnosti, že leonardit je najbohatšou surovinou na výrobu humí-

nového prípravku, pretože jeho obsah humínovej

(protohumínovej)

látky dosahuje 90 % [14, 32].

[0207] Podľa prvej verzie ako najjednoduchšej sú FA extrahované
z

leonarditu pomocou čistej

mechanoaktivácie.

Relatívna

stupu spočíva v tom,

vody a adaptívne optimalizovanej
jednoduchosť

technologického

po

že sa v tejto verzii nepoužívajú žiadne

chemické látky.

[0208] Avšak v tomto prípade sa HA obsiahnuté v tuhej fáze uni
kajúcej z procesu stratia. Súčasne sa organický uhlík prenáša na
palivové brikety, čo vedie k tomu, že sa spomínané straty dopl
ňujú z hľadiska energie.

[0209] Technologický proces sa vykonáva takto:
Spustí sa mechanochemický reaktor 19 a vloží sa do neho mletý

leonardit

20 pripravený vyššie opísaným spôsobom.

Súčasne je

čistá voda privádzaná do reaktora 19 potrubím 25 pomocou dávko
vacieho čerpadla 21 cez ventil 24.
[0210] V tomto prípade sú prietoky leonarditu 20 a čistej vody

regulované na základe predpísanej krivky závislosti vody 2 až 3
v závislosti od charakteristík suroviny leonarditu 27 a vzhľadom
na jeho obsah vody,

ktorý je

regulovaný pomocou snímača 26.

Leonardit sa prevádza v adaptívne optimalizovaných režimoch mechanoaktivácie a tiež v mechanochemickom reaktore 35. Vytvorené

prchavé látky - plyny 39 a 75,

ktoré sa,

ako už bolo uvedené,

používajú na výrobu procesného tepla - sa odstránia.

[0211] Procesná

dávka

reakčnej

76

kompozície

sa

zhromažďuje

v rozpúšťači-destabilizátore 77, odkiaľ sa posiela na mechanické
delenie fáz v dekantéri 78 cez potrubie 79 pomocou čerpadla 80

cez ventil 81. Pevná fáza 83 sa posiela z dekantéra 78 do sušičky
2

systému na prípravu palivových brikiet,

zatiaľ čo kvapalná

ktorá je roztokom FA a určitou malou časťou vo vode

fáza 84,

rozpustných HA, sa zhromažďuje vo vyrovnávacej nádrži 87. Potom

sa roztok FA podrobí filtrácii, aby sa zabezpečilo, že obsahuje

tuhé častice s maximálnou veľkosťou 40 mm a prefiltrovaný roztok
je vedený do skladovacieho

167

zásobníka

z

filtra

120

alebo

z filtra 120 cez vákuový odparovací prístroj 131 a takto sa získa

koncentrovaný roztok FA.

Roztok FA sa privádza do filtra 120

z vyrovnávacieho zásobníka 87 pomocou čerpadla 88, cez potrubia

89, 91 a 121, cez ventily 92, 94 a 122 a cez spätný ventil 93.
Úplnosť odberu roztoku FA na filtráciu sa kontroluje použitím
hladinomeru zabudovaného vo vyrovnávacej nádrži 87 a podľa úda

jov prietokomeru 96.

[0212] Filtrovaný roztok FA s nízkou koncentráciou sa odosiela
z filtra 120 do skladového zásobníka 167 pomocou zvyškového tlaku

159 a 168 cez logistické ventily

za filtrom 120 potrubím 123,
124 a 163.

[0213] V druhom prípade sa filtrovaný roztok FA s nízkou kon
centráciou posiela z filtra 120 do vákuového odparovacieho za
riadenia

131 potrubím 123,

vysokotlakového

čerpadla

133

132

a

a

cez

a nastaviteľnú škrtiacu klapku 137,
a prevádzka sú opísané vyššie.

134

cez ventil

ejektorový

169 pomocou

emulgátor

136

ktorých zamýšľané použitie

V dôsledku činnosti vákuového

odparovacieho zariadenia 131 sa získa koncentrovaný roztok FA,

komerčný produkt. Tento produkt obsahuje aj malé množstvo nízkomolekulárnych,

aktívnych, vo vode rozpustných HA. Vlastnosti

tohto produktu pri aplikácii sú do istej miery vylepšené vďaka
HA. Hotový produkt je odoslaný do skladového zásobníka 167 lin
kami 156, 158 a 168 logistickými ventilmi 161 a 162.

[0214] Podľa druhej verzie prípravy roztoku FA sa extrakcia us
kutočňuje pomocou hydroxidu sodného alebo draselného, pričom sa

tiež používa adaptívne optimalizovaná mechanoaktivácia. V tech

nologickom procese sa používa kyselina chlorovodíková alebo ortofosforečná. Technologický postup podľa tejto verzie zabezpe

čuje výrobu nielen roztoku produktu FA, ale aj roztoku HA, ktoré
je tiež komerčným produktom.

[0215] Technologický proces sa vykonáva takto:
V prvej etape technologického procesu sa reakčná kompozícia pri

pravuje z leonarditu lúhovaním na báze hydroxidu sodného alebo
draselného

(inak sa používajú ich pyrofosforečnany)

alebo bez

použitia chemických látok a namiesto toho sa použije fyzikálny
proces úpravy pH tak, ako to bolo opísané vyššie a reakčná kom

pozícia sa koncentruje v rozpúšťači-destabilizátore 77. V tomto

prípade sa môže proces oxidácie leonarditu v kvapalnej fáze us
kutočniť vopred v závislosti od jeho počiatočných charakteris

tík. Proces oxidácie v kvapalnej fáze podľa predloženého vyná
lezu je tiež opísaný vyššie. Potom sa reakčná kompozícia odošle

z rozpúšťača-destabilizátora 77 na fázové delenie do dekantéra
78,

ako už bolo tiež opísané vyššie.

Pevná fáza 83 je vedená

z dekantéra 78 do sušičky 2 systému na prípravu palivových bri
kiet,

zatiaľ čo kvapalná fáza,

ktorá je zloženým roztokom HA

a FA, je vedená do vyrovnávacieho zásobníka 87 potrubím 84. Potom

je tento zložený roztok vyhotovený použitím pumpy 88 k rozpúšťaču-destabilizátoru 77 pomocou potrubí 89 až

ventil 93 a cez ventily 92,

91,

cez

spätný

94 a 95. Úplnosť prenosu roztoku

kompozície z vyrovnávacieho zásobníka 87 do rozpúšťača-destabi-

lizátora 77 sa kontroluje pomocou hladinomeru zabudovaného v zá
sobníku 87 as použitím prietokomeru 96.

[0216] Ďalej

sa počas

činnosti miešadla

a vysokorýchlostného

mlyna rozpúšťača-destabilizátora 77 zavádza do neho kyslý roztok
s pH klesajúcim na 1,5 až 2,5 a proces odvádzania HA z kvapalnej

fázy do ťažkej fázy vo forme koagulovanej buničiny sa uskutoční

do 5 až 15 minút. Kyselina chlorovodíková alebo kyselina ortofosforečná sa zavádza do rozpúšťača-destabilizátora 77 z mixéru

70 kyselín potrubím 104, cez ventily 105 a 106. V tomto prípade

sa dávkovanie roztoku kyseliny riadi pomocou hladinomeru zabu

dovaného v mixéri 70 kyselín a s použitím prietokomeru 155. Na
urýchlenie procesu odoberania HA z kvapalnej

fázy je možné do

rozpúšťača-destabilizátora 77 zaviesť flokulant 107. V dôsledku
ukončenia procesu prenosu HA do ťažkej

fázy zostávajú FA roz

pustené v kvapalnej fáze. Miešadlo a vysokorýchlostný mlyn roz

púšťača-destabilizátora 77 sú zastavené a HA vo forme gélových
vločiek sa sedimentujú na dne rozpúšťača-destabilizátora 77 na

10 až 20 minút.
[0217] Potom sa pomocou technických možností rozpúšťača-desta
bilizátora 77 (ktorý bude podrobne opísaný nižšie) prevedie kva

palná fáza z rozpúšťača-destabilizátora 77, čo je roztok FA, do
vyrovnávacieho zásobníka 166 pomocou čerpadla 88 potrubím 109,

114, 89 až 91 a 85, cez ventily 111, 94 a 86. Roztok FA sa odošle
z vyrovnávacieho

120,

zásobníka 166 pomocou čerpadla

kde sa oddelia pevné častice 127

a odošlú sa na nosič 128,

88 na filter

s veľkosťou nad 40 mm

aby sa vyhodili do systému prípravy

palivovej brikety. Roztok FA sa privádza do filtra 120 cez po
trubia 170,

89 až 91 a 121,

cez ventily 171,

94 a 122 a cez

spätný ventil 172. Úplnosť odberu roztoku FA z vyrovnávacieho

zásobníka 166 na filtráciu a potom na zahustenie sa ovláda po

mocou hladinomeru zabudovaného v zásobníku 166 a podľa údajov
prietokomeru 96.
[0218] Potom sa

filtrovaný roztok FA odošle

z

filtra 120 do

vákuového odparovacieho zariadenia 131 a koncentrácia produktu

sa zvýši,

ako už bolo opísané vyššie. Hotový produkt

(koncen

trovaný roztok FA) sa odosiela do skladového zásobníka 167.

[0219] Voda a alkalický roztok,

ktorý sa dávkuje z alkalického

mixéra 50 pomocou dávkovacieho čerpadla 48,

sa naleje do sedi-

mentovaných HA v rozpúšťači-destabilizátore 77. Tento roztok sa
privádza potrubím 47 a 173 cez ventily 49, 165 a 174. Dávkovanie
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je ovládané pomocou hladinomeru zabudovaného v alkalickom mixéri

50 a podľa údajov prietokomeru 51. Súčasne je zapnuté miešadlo
a vysokorýchlostný mlyn rozpúšťača-destabilizátora 77 a HA sú

v ňom rozpustené do 1 až 2 minút po ukončení pridávania alka
lického roztoku. Potom sa roztok HA, ako už bolo opísané vyššie,

odošle do skladového zásobníka 113 alebo pomocou filtrácie do
skladového zásobníka 121.

[0220] Získaný roztok FA má extrémne vysokú biologickú aktivitu
a má vysokú komerčnú hodnotu. FA majú relatívne malú molekulovú

hmotnosť a následne dobre prenikajú do koreňov, stoniek a listov
rastlín.

Pri

penetrácii

FA prenášajú mikroživiny

z

povrchov

rastlín do ich tkanív. Ak sa FA aplikuje na listy, transportuje
mikroživiny priamo do metabolických centier rastlinných buniek
[31, 37].

[0221] Ak sa pri získavaní tohto produktu použil hydroxid dra
selný a kyselina ortofosforečná (ako je uvedené vyššie), je možné
tento produkt použiť v chove zvierat, chove hydiny a rýb.

[0222] Humínové biologicky aktívne prípravky - „suché“ HA soli

bez balastu a vysoko biologicky aktívne balastné prípravky „suché“ soli kyseliny fulvovej,

fulváty,

opísanými spôsobmi, rozdiel je iba v tom,

sa pripravujú vyššie
že produkty sa sušia

vo vákuovom odparovacom prístroji 131 až na obsah vody zodpove

dajúci ich obchodným podmienkam. Odobratie hotových výrobkov na
obrázku 1 je označené číslom 175.

[0223] PRÍPRAVA PALIVOVÝCH BRIKET podľa predloženého vynálezu sa
uskutočňuje nasledovne:

Zvyškové (po procesoch prípravy humínových a fulvových príprav
kov) tuhé frakcie 83 a 129, ktoré pozostávajú hlavne z organic

kého uhlíka a 10 až 25 % minerálnych zložiek, sa posielajú do

sušičky 2 systému na prípravu palivových brikiet,

kde sa časť

vlhkosti z tohto materiálu odstráni, pričom sa jej obsah zníži

zo 40 až 60 % na 15 až 20 %. Počas sušenia tohto materiálu sa
tento sušený materiál 176 dávkuje do extrudéra 3 kontinuálnym

prúdom pomocou otáčania a

"fúkania" horúcimi plynmi, napríklad

ako fluidné lôžko. Extrudér 3 sa ohrieva horúcimi spalinami 177
pochádzajúcimi z kotla 4,

keď sa v ňom spaľuje časť vyrábaných

palivových brikiet 178 a horľavá časť prchavých látok 179 (cel
kový obsah prchavých látok 39 a 75 odvádzaných z uhoľnej suro

zatiaľ

viny,

čo

sa premieňa na humínové hnojivá a prípravky

humínových a fulvokyselín) sa spaľuje.

[0224] Teplota spalín ohrievajúcich tepelné kontaktné časti extrudéra 3 s materiálom 176 sa reguluje v rozmedzí od 600 do 650

°C podľa indikácií pyrometra

(nie je znázornený)

a pomocou re

gulačných ventilov 180 a 181.

[0225] Medzi ďalšie „kanály“ na reguláciu teploty plynov 177,
ktoré zohrievajú extrudér 3, patria prístroje na palivový prenos

(nie je zobrazené) brikiet 178 a prchavých látok 179 do kotla 4.
Potenciálne prebytočné teplo spalín 182 z kotla 4 je odvádzané
do

atmosféry pomocou regulačného ventilu

181.

spaliny 177 prechádzajú extrudérom 3, vzdávajú
svojho tepla. A potom sa tieto plyny 182,

Keď ohrievacie

sa v ňom časti

ktorých teplota sa

pohybuje v rozmedzí 400 až 450 °C, pošlú do sušičky 2,

kde sa

tieto plyny vzdajú druhej časti svojho tepla na odvod vlhkosti

z pevných frakcií materiálov 83 a 129 a na ich vykurovanie. Potom

sa tieto spaliny 183 ochladené na teplotu 110 až 115 °C odvádzajú
zo sušiča 2 do atmosféry.
[0226] Počas čiastočného koksovania materiálu 176 v extrudéri 3,
je kompozícia pary a plynu [27, str. 197], ktorej plyny čiastočne

pozostávajú z horľavých látok, čo vedie k tomu, že odpadové plyny
184

sú privádzané

z

extrudéra

3

do

kotla

4 na

spálenie

ich

horľavej časti, z tohto materiálu stiahnutá.

[0227] Potom, čo palivové brikety 185 opustia extrudér 3, ochla

dia sa a nahromadia 186 kusov a tiež sa zabalia do komerčných
obalov.

[0228] MECHANOCHEMICKÝ REAKTOR na premenu vysokoviskózneho média

vrátane tu opísaných suspenzií a buničiny je znázornený na sku
točných nákresoch,

ktoré sú znázornené na obr.

2

až

štrukčné usporiadanie reaktora je znázornené na obr.

5.
2.

Kon

Tu je

telo reaktora,

ktorý je namontovaný na pevných vodidlách 188

pomocou závitových spojov 189, označený číslom 187. V tomto prí

pade je kryt 190, 191 reaktora rozdelený, pozostávajúci zo sta
cionárnej časti (kryt 190) a pohyblivej časti (kryt 191), ktorá

sa dá presunúť pomocou koliesok 192 na vodidlách 188 do polohy
preventívnej údržby a opráv.

[0229] Elektrický motor (nie je zobrazený) poháňajúci kotúč 193
rotora upevnený na nosnej objímke 194, ktorý je zase pevne spo
jený s dutým hnacím hriadeľom 195 hydraulického sťahovača, ktorý
štíty 197,

ložiská 198 a záťažový

je umiestnený na tele 187.

V takom prípade je na

je znázornený cez kryt 196,
vstup 199,

záťažový vstup 199 namontovaný zhora autonómny nastaviteľný po

hon skrutiek (nie je zobrazený) a vnútorný povrch vstupu 199 je
vybavený vložkou 200 vyrobenou z adhézneho materiálu.

[0230] Elektrický motor (nie je zobrazený) poháňajúci kotúč 201
rotora pripevnený k nosnej skrutkovej objímke 202, ktorá je na
opak pevne pripevnená k hnaciemu hriadeľu 203 nosnej zostavy 204

ložiska, je umiestnený na pohyblivom kryte 191.
[0231] Malá konzolová skrutka 206, ktorá je axiálne zasunutá do
dutého hnacieho hriadeľa 195 hydraulického odstraňovača, na kto

rého vnútornom povrchu je pevne pripevnená „radiálne obklopu
júca“ skrutka 207, je upevnená na nosnej skrutkovej objímke 202
pomocou adaptéra 205 objímky.

[0232] Krúžok rozdeľovacieho potrubia hydraulického

spojený so záťažovým vstupom 199 na jednej

sťahovača

strane a pripojený

k medzerám 209 hydraulického ventilu vytvoreným v dutom hnacom
hriadeli 195 hydraulického sťahovača je zobrazený ako číslo 208.

Tu je smer prevádzkového otáčania hnacieho hriadeľa 211,

dutý

hnací hriadeľ 195 hydraulického sťahovača je zobrazený ako číslo
210. Smer činnosti otáčania hnacieho hriadeľa 203 je zobrazený
ako číslo 212.

[0233] Kruhové rady nosných tyčí 214 a 215 sú upevnené na roto

rových diskoch 193 a 201 pomocou odnímateľných upevnení
napr. klieštinových zatváračov.

213,

[0234] Krúžok distribučného rozdeľovača stacionárneho krytu 190
pripojeného k objímkovej armatúre 217 na privádzanie kvapalných

zložiek do reaktora na jednej

strane a pripojený k ventilovým

portom 218 vyrobeným v nosnej objímke 194 na druhej strane je

zobrazený ako

216.

číslo

Čerpadlo a skrutka na tomto nosnom

puzdre 194 sú pripevnené čepele 219 zaisťujúce spoľahlivosť od
lievania toku média prevádzaného do oblasti aktivačnej interak
cie tyčí 214 a 215.

[0235] Pevné odrážajúce a smerovacie lamely 220 sú umiestnené vo
vypúšťacej

medzere

221

reaktora a na

zaistenie

spoľahlivosti

odstránenia média s vysokou viskozitou prevádzaného z reaktora

sú tieto lamely, ako aj samotná vyprázdňovacia medzera 221, spo

jené s vibračným nárazovým elektromagnetickým zariadením 222.
[0236] Mini-skrutkové jednootáčkové závity vyrobené na valcových

povrchoch diskov rotora,

ktoré aktívne odrážajú materiály pre

vádzané z medzier medzi diskami rotora a vnútorným „valcovitým“
povrchom krytu 190 reaktora, keď sa rotory otáčajú, sú zobrazené
ako číslo 223.

[0237] Akustické signály vrátane zvukov kavitačného typu sa za
chytávajú

z

reakčnej

oblasti pomocou akustického

snímača 224

zabudovaného v kryte 190.

[0238] Umiestnenie čistiacich mini-rotorov 225 v kryte 190 mechanochemického reaktora s na nich namontovanými čistiacimi ty

čami 226 je podrobne znázornené na obr. 3. Tu je smer otáčania
mini-rotorov 225 zobrazený ako číslo 227 a rotačný smer rotora
disku 201 s tyčami 215, ktorého obvodový rad je najbližšie k čis

teniu malých rotorov 225, je označený číslom 228. Smer rotácie
disku rotora 193

(nie je zobrazený)

s tyčami 214 je znázornený

na rovnakom obr. 3 ako číslo 229.
[0239] Smery 230 pohybu média prevádzaného pod vplyvom lamiel
219 čerpadla a skrutky,

ktoré zaisťujú spoľahlivosť odlievania

toku tohto média do oblasti aktivačnej interakcie tyčí 214 a 215

sú vyznačené. V tomto prípade sa smer 231 otáčania lopatiek 219
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čerpadla a skrutky zhoduje so smerom otáčania kotúča 193 rotora

(na obr. 3 to nie je znázornené). Smer otáčania nosnej skrutkovej
objímky 202, ktorá pomáha privádzať médium prevádzané na lopatky
219 čerpadla a skrutky, je zobrazený ako číslo 232.

[0240] Orientácia a umiestnenie ventilových medzier 209 vytvo
rených v dutom hnacom hriadeli 195 hydraulického sťahovača sú

podrobne zobrazené na obr. 4. Tu je krúžok distribučného rozde

ľovača hydraulického sťahovača pripojeného k plniacemu otvoru
199 (nie je zobrazený na obr. 4) zobrazený ako číslo 208. Rovnaký
krúžok rozdeľovacieho potrubia 208 je pripojený aj k ventilovým
medzerám 209.
198

Tesniace prvky zabezpečujúce vodotesnosť ložísk

zostavy hydraulického

sťahovača od prevádzaného média

sú

zobrazené ako číslo 233.

[0241] Na obr. 5 je znázornené všeobecné usporiadanie bezpies-

tového rotora 234 s radiálnymi a vlnovými plochami 235, ktorý je
určený na premenu špeciálneho anomálne viskózneho pomaly prú
diaceho média v mechanochemickom reaktore.

[0242] PREVÁDZKA MECHANOCHEMICKÉHO REAKTORA (s výnimkou chémie
procesov, ktorá je podrobne opísaná vyššie - z pohľadu mechaniky)
SA VYKONÁVA TAKTO.

[0243] Naj skôr sú hlavné pohybové pohony reaktorov spustené ro
táciou hriadeľov 203 a 211 a príslušných rotorových diskov 193

a 201.

nent,

Potom sa hlavný
ktorý sa mení,

(viskózny alebo vysokoviskózny)

kompo

privádza do reaktora zaťažením portu 199

a po krátkom čase oneskorenia (0,5 až 2,5 sekundy) je prúd kva

palnej

zložky nasmerovaný do reaktora cez objímkovú armatúru

217. Meranie prietokov zložiek prevedených do reaktora,

rých

losti jeho hlavného pohybu pohonov a čas oneskorenia sú podľa
postupu procesu prevádzky zodpovedajúce chémii procesu premeny.

Potom sa tiež po čase oneskorenia zapne elektromagnetické za
riadenie 222 s vibračným nárazom.

[0244] Viskózna alebo vysokoviskózna zložka, ktorá sa prevádza,

sa privádza do distribučného rozdeľovacieho krúžku 208 a cez
neho do hydraulických medzier 209 ventilov pomocou skrutkového

pohonu 18. Plochy medzier 209 hydraulických ventilov sú pries

torovo orientované tak, aby tieto povrchy tvorili čerpadlo od
rážajúce sily ovplyvňujúce tok prevádzaného komponentu

(na os

otáčania hriadeľa 195 v radiálnom smere a do oblasti aktívnej
interakcie tyčí 214 a 215 reaktora v axiálnom smere hriadeľa

195),

zatiaľ čo sa dutý hnací hriadeľ 195 otáča.

To zaisťuje

posun média, ktoré sa prevádza so zmenou jeho smeru a zaisťuje
prenos toku prevádzaného komponentu z pevného vstupného portu

199 do dutiny rotujúceho hnacieho hriadeľa 195. Tu viskózny alebo

vysokoviskózny vyhotovený komponent vstupuje do poľa pôsobenia
síl,

ktoré ho poháňajú „na všetky strany“:

od axiálnej malej

konzolovej skrutky 206 a od „radiálne objímajúcej“ skrutky 207,
ktorá sa vyrába v ľavotočivých závitoch.

zaručené

vstrekovanie

viskóznej

alebo

Takto sa uskutočňuje

vysokoviskóznej

zložky

prevádzanej do vnútornej dutiny 194 nosnej objímky 194. V dô

sledku takého vstrekovania je konvertovaný komponent, ktorý je

vo vnútornej dutine nosnej objímky 194 vystavený určitému tlaku
hydraulického sťahovača, čo vedie k tomu, že je voľne zachytený
pomocou podpornej závitovej objímky 202 a nasmerovaný na čerpa

dlo a skrutkové lamely 219, pomocou ktorých je tok prevádzanej

zmesi odlievaný do oblasti aktivačnej interakcie tyčí 214 a 215.

Tu sa prevádzané médium už nazýva kompozícia, pretože tok média
„beží“
miesta,

k čerpadlovým a skrutkovým lamelám 219

sú

(priamo tu)

kde sa kvapalná zložka vstrekuje pomocou meracích čer

padiel 21 alebo 48 cez ventilové otvory 218, ktoré sa napájajú

z distribučného rozdeľovacieho krúžku 216 stacionárneho puzdra

190, ktorý sa naopak privádza cez objímkovú aparatúru 217.
[0245] Mechanochemická premena reakčných zložiek sa uskutočňuje

v aktívnych interakčných oblastiach kruhových radov tyčí

214

a 215, ako je opísané vyššie, v dôsledku statických a dynamicky

nastaviteľných parametrov podľa prevádzkového postupu procesu.
Počas

tejto

premeny

reakčné

zložky,

ovplyvnené

gravitačnými

a odstredivými silami, postupujú cez reakčnú zónu v radiálnych

smeroch vzhľadom na osi otáčania rotorových diskov 193 a 201.

[0246] Po dosiahnutí obvodu rotorových diskov je prevádzaná kom
pozícia nútená pohybovať sa po vnútornom valcovom povrchu krytu
190 reaktora vystavená pôsobeniu trecích síl pôsobiacich z ob

vodového radu tyčí 215,

ako je znázornené na obr.

3 s číslom

236. V tomto prípade sú vertikálne zložky tohto pohybu, tá vľavo
od osi A, priaznivo nasmerované na vytiahnutie reakčnej zložky

z reaktora,

t.

j

do výstupnej medzery 221. Vertikálne zložky

„tohto“ kruhového pohybu (označený číslom 237) vpravo od osi A

sú namierené proti výstupnej medzere 221 a sú potenciálnym fak

torom kontaminácie reaktora.
[0247] Z tohto dôvodu sa v súlade s vynálezcovskou koncepciou

používajú a do konštrukčnej zostavy zahŕňajú čistiace minirotory
225 s nasledujúcim účinkom. V oblastiach „minimálneho kontaktu“
medzi

tyčami

215

a

čistiacimi

tyčami

226

sa

ich

rýchlostné

vektory (tangenciálne ku kruhom, v ktorých sa tieto tyče pohy

bujú)

zhodujú v ich smeroch a sú blízke v uhlových smeroch 237

pohybu reakčnej kompozície. Z tohto dôvodu sa časť pohybujúceho

sa (237) toku kompozície, ktorá sa mení, vychyľuje vedľa každého

čistiaceho mini-rotora 225 (v smeroch 238) bez významnejšej spo
treby energie a bez vytvárania tlakových skokov,

ktoré sú tam

lokalizované v dôsledku ťahu aktívnych trecích síl čistiacich
tyčí 226. A tak sa celý obvodový tok v smere 237 pretvára na

nový tok v smere 239, ktorý sa naopak pohybuje smerom k výstupnej
medzere 221,

gravitačnej

kde sa odoberá z reaktora v smere 241 pôsobením
sily a

„priaznivo vyhovujúceho“ prietoku v smere

240. V tomto prípade je uvedený tok v smere 240 tvorený z prie
toku v smere 236 pôsobením odstredivých síl a gravitačnej sily.

[0248] Hlavná časť toku v smere 240, ako je znázornené na obr.
3,

sa rozbieha dodatočne v dôsledku odozvy pevných odrazných

a usmerňovacích lamiel 220 a je odvádzaná z reaktora týmto roz

biehavým tokom v smeroch 242.

PRIEMYSELNÁ VYUŽITEĽNOSŤ

[0249] Použitý spôsob komplexnej premeny kaustobiolitov uhoľných
sérií, väčšinou hnedého uhlia a leonarditu, na výrobky vrátane
humínových organických a organominerálnych hnojív a na humínové

a fulvové prípravky so získaním palivových brikiet sa môže použiť

na veľkotonážnu výrobu týchto výrobkov na komerčné účely v ob
lasti poľnohospodárstva na výrobu ekologicky nezávadných potra

vín v chove zvierat, hydiny a v postupoch chovu rýb.

[0250] Ďalej môžu byť výrobky vyrobené podľa predloženého spô
sobu použité ako zložky umelých pôd a meliorantov,

napríklad uvedené v

[88],

ako je to

spolu so zeolitovými materiálmi,

so

serpentinitom a s minerálnymi hnojivami.

[0251] Väčšina zariadení vybavených postupmi prípravy produktov
získaných podľa predloženého vynálezu v priemyselných odvetviach

mnohých krajín bola testovaná a je v prevádzke.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1. Spôsob

komplexnej

premeny

kaustobiolitov

uhoľných

sérií,

najmä hnedého uhlia a leonarditu, na humínové organické a orga-

nominerálne hnojivá a na palivové brikety pomocou
uhlia,

zvyškového

pričom uvedené humínové hnojivá sú vybrané z:

balastné

organické hnojivá vo forme suspendovaných gélov, balastné organominerálne hnojivá vo forme suspendovaných gélov, roztoky ky
seliny humínovej bez balastu, roztoky kyseliny fulvovej bez ba

lastu,

suché soli kyseliny humínovej bez balastu a suché soli

kyseliny fulvovej bez balastu; uvedený spôsob zahŕňa:
- výkonnosť kľúčových postupov v nepretržitých tokoch;
- mechanické rozdelenie suspenzií na pevnú a kvapalnú fázu

v odstredivom poli,
- použitie okysľovacích procesov separovanej kvapalnej fázy
s odberom humínových kyselín z

kvapalnej

fázy do ťažkej

fázy (koagulovaná buničina),

- recyklácia zvyškovej vody,

kde
- surovina je vopred rozomletá na triedu 0 -3 mm,
- voda použitá v procese je predtým vyčistená a elektro
chemicky zmäkčená;

-

surovina je podrobená dvom po sebe idúcim ošetreniam me-

chanoaktiváciou alebo mechanochemickou aktiváciou v prvom

reaktore
60

a v druhom reaktore pri

teplote nepresahujúcej

°C,

pričom spracovanie v prvom reaktore

v kvapalnej fáze peroxidom vodíka,

zahŕňa buď oxidáciu

alebo ošetrenie vodou;

a úprava v druhom reaktore zahŕňa lúhovanie vodným alka

lickým spracovaním; a
pričom mechanoaktivácia a/alebo mechanochemická aktivácia

sa vykonáva s krivkou závislosti vody v rozmedzí od 0,9 do
2,5, pričom disperzia reakčných zmesí sa uskutočňuje trením

a dynamickým posunom vrstiev média,

pričom táto mechano-

aktivácia je sprevádzaná odmeraným zavedením 10 až 40 MJ na
meter kubický energie do tohto média pôsobením dynamického
(hydraulického

impulzu)

dopadu

na

médium

konvertované

s frekvenčným rozsahom od infrazvuku po frekvencie hrani

čiace s ultrazvukom; pričom automatická údržba maximálnych

parametrov zavádzania mechanickej energie do prevádzaného
média je zabezpečená jeho automatickým obmedzením v subkavitačnej oblasti detekciou kavitačných zvukov akustickými
sondami v reaktoroch s cieľom zabrániť pádu mechanochemic-

kých reaktorov do kavitačných režimov.

2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že na výrobu ne

jakého produktu alebo iného z tých, ktoré sú možné podľa spôsobu,

sú materiálové

toky reagentových

kompozícií

prevádzaných cez

rôzne zariadenia presmerované, čím sa organizujú procesné slučky
na výrobu pre nejaký produkt alebo iný produkt.

3. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že
vania

postup lúho-

sa vykonáva bez použitia chemických zásad a vopred sa

aplikuje

špeciálny fyzikálny postup úpravy vody bez použitia

chemických reagencií, voda sa nasýti hydroxylovými skupinami OH,

čo zaisťuje zvýšenie pH na hodnoty v rozmedzí 8,45 až 9.

4. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že

na získanie

extra čistých prípravkov vhodných na použitie v medicíne, chove
zvierat, chove hydiny a rýb sa používa technologický postup bez

predbežnej

oxidácie suroviny a s lúhovaním humínových kyselín

pomocou pyrofosforečnanu sodného alebo draselného.

5. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že

počas premeny

suroviny na produkty sa do reakčných zmesí pridávajú minerálne
hnojivá a/alebo mikroživiny.

6. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že

na urýchlenie

procesu odberu humínových kyselín z kvapalnej fázy do ťažkej vo

forme koagulovanej buničiny, ktorá sa prejavuje aglomeráciou, sa

používajú flokulanty.

pri príprave

7. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že

fulvových prípravkov sa používa gravitačné rozdelenie zmesí na

zložky podľa hustoty, pričom tieto zložky sa vyberajú z rôznych

úrovní, aby sa zabezpečili ďalšie procesy zvyšovania koncentrá
cie prípravkov.

8. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým,

že

sa používa

že

sa používa

jemná filtrácia.

9. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým,

nízkoteplotné vákuové sušenie produktu na stav komerčného obsahu

vody a pred procesom vákuového sušenia sa použije hydrodynamický

predkavitačný proces emulgácie, ktorý aktivuje riešenie pre jeho
efektívnejšie sušenie so znížením tepelnej deštrukcie užitočných

látok vo výrobkoch, ktoré sa tiež môžu vyskytnúť počas procesov
vákuového sušenia z dôvodu existencie tepelnej hlavy.

10. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že

používajú sa

postupy odsoľovania vypúšťanej vody, ktoré sú produktmi neutra

lizácie zásad a kyselín, s oddelením solí.

11. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým,

počas me-

že

chanochemických premien reakčných zmesí sa prchavé látky obsiah
nuté v surovinovej

zložke vypúšťajú a horľavá časť týchto pr

chavých látok sa používa na výrobu tepla na použitie v procesoch
vyžadujúcich zahrievanie.

12. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že

do vyhoto

venej reakčnej zmesi sa zavedie protipenivé činidlo.

13. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že

určitá časť

vyrábaných palivových brikiet sa používa na výrobu procesného

tepla.

Obr. 4

