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Oblasť techniky
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Technické riešenie sa týka komplexu zariadení na zhodnocovanie komunálneho odpadu na báze technológie katalitická mineralizácia – nízkoteplotnej mineralizácie splynovania s katalitickým čistením reakčných
plynov a s možnosťou spätného získavania tepelnej a elektrickej energie.
Doterajší stav techniky
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V súčasnosti sú známe používané spôsoby a technológie likvidácie komunálneho odpadu buď na princípe
pyrolýzy, alebo plazmy. Obe technológie využívajú pomerne vysoké teploty spracovania od 800 do 10 000
°C. Okrem vysokých energetických a prevádzkových nákladov neriešia likvidáciu nebezpečného odpadu,
pričom spätné získavanie zberných surovín je možné až po náročnej segregácii. Zanedbateľnou nie je ani
úroveň čistoty emisií, kde existujúce technológie tieto operácie umožňujú len po namontovaní dodatočných
zariadení, čím sa zvyšuje aj ich finančná náročnosť. Výsledkom nového princípu technologického procesu je
nielen zníženie objemu a hmotnosti komunálneho odpadu o 80 – 99,9 % v závislosti od zloženia odpadu, ale
aj úplné odvodnenie odpadu spojené s úplným odstránením zápachu daného odpadu a likvidácia všetkých vírusov a baktérií. Vstupným materiálom je najmä komunálny odpad rôzneho druhu v zmysle kategorizácie
odpadov: htps:www odpady – portál.sk/Dokument/100124/Katalóg-odpadov.aspx (mimo stavebného, výbušného), pričom zapojením prídavných modulov je možné spracovávať aj niektoré druhy nebezpečného, tekutého a nemocničného odpadu.
Samotná technológia je špecificky chránená EP 1709364 B1, EP 1787015 A1, resp. EP 1906087 B1, ktorých autorom alebo spoluautorom je prof. Zygmund Wysocki.
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Podstata technického riešenia
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Uvádzané nedostatky a nevýhody existujúcich technológií sú z konštrukčného hľadiska odstránené a eliminované technickým riešením podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že pozostáva z mineralizačnej
komory, vybavenej zásobníkom a zberným kontajnerom, spojenej cez vysokoteplotný filter a 5-cestný ventil
s katalyzačným reaktorom, alebo spojený cez 5-cestný ventil s reverzným katalytickým dopaľovačom a následne s plynovým ohrievačom, spojeným cez vnútorný dopaľovač, výmenník tepla, filtračný systém, hĺbkový čistič (opcia) a koncový výmenník tepla cez hlavný ventilátor s odsávacím zariadením spojeným s komínom. Výhodou technického riešenia je, že výrobné zariadenia na zhodnocovanie komunálneho odpadu predstavuje inovatívne patentové riešenie na zhodnocovanie a likvidáciu najmä komunálnych odpadov, ktoré je
postavené na báze technológie katalitická mineralizácia – nízkoteplotnej mineralizácie a splyňovania s následným katalytickým čistením reakčných plynov, pričom ako jedna s ďalších možností je spätné získavanie
tepelnej a elektrickej energie.
Technológia spadá do kategórie BAT (Best avalable technology) podľa smernice 96/61 EC. Vďaka nízkej
teplote procesu, ktorá nepresiahne 525 °C a bez prítomnosti plameňa, negeneruje škodlivé odpadové látky
ako NO2, dioxidy, furány, CO, metán a ďalšie.
Hlavné výhody technológie:
– nízka teplota procesu, nedochádza k uvoľňovaniu škodlivých látok,
– zníženie objemu a hmotnosti odpadu o 90 – 99,9 %, vďaka čomu sa úplne eliminuje alebo výrazne zredukuje nutnosť skládkovania odpadu,
– žiadne škodlivé emisie, vzniká iba CO2 a vodná para,
– nízke prevádzkové a energetické náklady,
– modulárna štruktúra na spracovanie rôznych typov odpadov,
– efektívna výroba tepla a elektrickej energie počas procesu.
Výsledkom technologického procesu je zníženie objemu komunálneho odpadu o 80 – 99 % v závislosti
od zloženia odpadu, úplné odvodnenie odpadu, úplné odstránenie zápachu odpadu a likvidácia všetkých vírusov a baktérií. Technológia je dimenzovaná vo veľkostnom variante 10 – 20 ton denne, pričom mineralizačné
komory môžu byť vzájomne prepojené a ich kapacita sa sčítava. Minerálny prášok neobsahuje žiadne škodlivé látky a je možné ho ukladať na bežné skládky alebo použiť ako prímes do betónu, podkladový materiál na
cesty, stavby a podobne. Ďalšími produktmi procesu sú voda a CO2. Kov, sklo a iné materiály nepodliehajúce
rozkladu vstupujúce do procesu ostávajú na výstupe nezmenené a následne sú separované na účely ďalšieho
využitia a recyklácie.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
Na pripojenom výkrese na obr. je schematicky znázornená bloková schéma technologického komplexu na
zhodnocovanie komunálneho odpadu.
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Príklady uskutočnenia
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Technologický komplex na likvidáciu komunálneho odpadu pozostáva z mineralizačnej komory 10, 100,
vybavenej zásobníkom 12, 120 a zberným kontajnerom 14, 140, spojenej cez vysokoteplotný filter 20 a 5-cestný ventil 22 s katalytickým reverzným dopaľovačom 30, následne s plynovým ohrievačom 50, spojeným
cez vnútorný dopaľovač 51, výmenník tepla 52, filtračný systém 53, hĺbkový čistič 54 (ako opcia pre nemocničný odpad) a koncový výmenník tepla 55 cez hlavný ventilátor 56 s adsorbérom 40, spojeným s komínom
60. Vnútorný dopaľovač 51 je cez procesný ventilátor 15 spojený s mineralizačnou komorou 10, 100 a zberným kontajnerom 14, 140.
Po úprave vstupného odpadu 13 separáciou a drvením na požadovanú frakciu do 50 mm je transportovaný dopravníkom (drvička a dopravník nie sú súčasťou daného technického riešenia) do zásobníka 12, 120
mineralizačnej komory 10, 110. Zo zásobníka 12, 120 cez systém záklopiek je gravitačne plnený kôš mineralizačnej komory 10, 100. V mineralizačnej komore 10, 100 začína proces mineralizácie, splyňovania a utilizácie. Teploty sa pohybujú od 450 do 550 °C v závislosti od druhu spracovávaného odpadu. Katalytická mineralizácia je proces, pri ktorom z organických odpadových materiálov vznikne minerál 0,01 – 10 % z pôvodného objemu hmotnosti odpadu. Spracovaný – zutilizovaný odpad prepadá z koša mineralizačnej komory
10, 100 v podobe jemného minerálneho prášku do zberného kontajnera (popolníka) 14, 140. Odtiaľ je mechanicky premiestnený do externého zberného zariadenia. Po ukončení procesu mineralizácie sa začína proces technického čistenia plynov. Vo vysokoteplotnom filtri 20 sa odlúčia inertné častice od plynov. Teplota
plynov sa atmosférickým chladením potrubia znižuje na potrebných 4 000 °C, aby nedošlo k poškodeniu katalytického reverzného dopaľovača 30 RCO. Regulácia optimálnej teploty plynov je v katalytickom reverznom dopaľovači 30 RCO zabezpečovaná prípadným dodatočným ohrevom elektrickými špirálami umiestnenými v hornej časti. Plyn sa rozkladá a na katalyzátoroch vzniká CO a CO2 a zlúčeniny dusíka NOx, prípadne
Cl. Syntézny plyn sa následne zohrieva plynovým ohrievačom 50 na 600 °C a vstupuje do vnútorného dopaľovača 51. Z plynu sa rozkladajú zlúčeniny chlóru, ktoré sú ďalej spracovávané alebo sa alkalizujú (zachytávanie látok na základe média) na adsorbére 40 a vzniká CO2 a H2O.
Plyn je následne dočistený vo filtračnom systéme 53, kde sa odlúčia zlúčeniny dusíka. Úroveň čistenia je
99 %.
Následne je plyn transportovaný buď cez hĺbkový čistič 54 (opcia), kde dochádza k odlúčeniu zlúčenín
chlóru, alebo priamo do výmenníka tepla 55, kde sa zníži jeho teplota na 45 °C a odtiaľ je transportovaný cez
adsorbér 40 a analyzátor plynov do komína 60, kde v podobe vodnej pary CO2 a H2O je vypúšťaný do
ovzdušia pri teplote 35 °C. V prípade, že sa zachytí H2O, ktorá je v objeme 600 l/t odpadu, do ovzdušia sa
vypúšťa iba CO2.
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Priemyselná využiteľnosť
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Technické riešenie podľa úžitkového vzoru sa týka vysoko aktualizovanej požiadavky spracovania komunálneho odpadu, pričom výsledný minerálny prášok neobsahuje žiadne škodlivé látky a je možné ho ukladať na bežné skládky alebo použiť ako prímes do betónu, podkladový materiál na cesty, stavby a pod.
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Technologický komplex na zhodnocovanie komunálneho odpadu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,
že pozostáva z mineralizačnej komory (10, 100), vybavenej zásobníkom (12, 120) a zberným kontajnerom
(14, 140), spojenej cez vysokoteplotný filter (20) a 5-cestný ventil (22) s katalyzačným reverzným dopaľovačom (30) a následne s plynovým ohrievačom (50), spojeným cez vnútorný dopaľovač (51), výmenník tepla
(52), filtračný systém (53), hĺbkový čistič (54) a koncový výmenník tepla (55) cez hlavný ventilátor (56)
s adsorbérom (40) spojeným s komínom (60).
2. Technologický komplex na zhodnocovanie komunálneho odpadu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , ž e vnútorný dopaľovač (51) je cez procesný ventilátor (15) spojený s mineralizačnou
komorou (10, 100) a zberným kontajnerom (14, 140).
1 výkres
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