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SPRACOVANIE POPOLA ZO SPAĽOVANIA ODPADU

Opis
[0001]

Tento vynález sa týka spôsobu a zariadenia na spracovanie popola zo

spaľovania odpadu, výhodne popola zo spaľovania domového odpadu
(nem. Hausmüllverbrennungsasche, HMVA), pri ktorom sa tento popol triedi v
stanici na spracovanie, ktorá je oddelená od vlastného spaľovania odpadu.
[0002]

Triedenie popola, skôr označovaného tiež ako troska, ktorý vzniká pri

spaľovaní odpadu, napríklad priemyselného alebo domového odpadu, je
v zásade známe. Triedením sa rozumie rozdeľovanie výstupného materiálu
pozostávajúceho z častíc s daným rozdelením veľkosti zŕn do niekoľkých frakcií
s odlišným rozdelením veľkosti zŕn. Triedenie slúži výhodne k rozdeleniu popola
na zložky, ktoré sú v rôznej miere kontaminované určitými škodlivými látkami,
pričom niektoré zložky môžu byť so ziskom ďalej využívané, zatiaľ čo iné zložky
musia byť na základe existujúcich príslušných zákonných predpisov ukladané na
skládke za vynaloženia nejakých nákladov. Triedenie môže využiť všeobecne
známu skutočnosť, že niektoré škodliviny sa v podstate viažu len na častice
popola s určitou maximálnou veľkosťou zŕn.
[0003]

Dokument EP 2 062 647 A2 opisuje spôsob výroby zhutniteľného a

troskového granulátu z trosky zo spaľovania odpadu, pričom sa vymývajú
troskové zložky s priemerom zŕn menším než 0,1 mm (jemnozrnná zložka),
pričom sa táto jemnozrnná zložka redukuje aspoň o 50 %.
[0004]

Dokument EP 1 818 611 A2 opisuje stanicu na úpravu a spracovanie

pevných zvyškov po spaľovaní zo spaľovacej stanice. Táto stanica má aspoň
jednu zbernú nádobu, ktorá je usporiadaná na spodnej strane lievika na
vypúšťanie popola zo spaľovacej stanice a ktorá obsahuje vodný kúpeľ. V zbernej
nádobe nad vodným kúpeľom je umiestnený drvič na drvenie zvyškov po
spaľovaní vystupujúcich z lievika na vypúšťanie popola. Na zbernú nádobu
nadväzuje zariadenie na hydraulickú dopravu, ktoré suspenziu skladajúcu sa
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z vody a zvyškov spaľovania privádza zo zbernej nádoby do separačného
zariadenia na separáciu pevných látok.
[0005]

Dokument DE 197 27 172 A1 opisuje spôsob na výrobu druhotných

stavebných materiálov mechanickým spracovaním zostarnutej trosky zo spaľovní
odpadu, pričom sa do trosky pridáva stavebná sutina a táto zmes sa privádza
pod pásový magnet, prostredníctvom ktorého je odchytávaný hrubý železný šrot.
Zmes sa potom triedi za sucha so sitom s veľkosťou 70 mm, pričom materiál
< 70 mm zmesi sa po ďalšej magnetickej separácii triedi za sucha až na 32 mm.
Hrubé zrno > 32 mm sa drví pomaly sa pohybujúcim nárazovým drvičom a
privádza pod vyššie uvedený pásový magnet. Suchý materiál < 32 mm sa
nanesie na 2 mm sito, pričom sa na materiál sita tryská voda pod tlakom 5–8 bar
z vysokotlakových dýz. Prepad sitom < 2 mm sa privádza do separátora
plávajúcich látok, materiál sa v dvojstupňovom triediči vo vznose rozdelí do dvoch
tried zrnitosti a prepad sitom 2–32 mm sa obrusuje v 2hriadeľovej nožovej práčke
a súčasne sa vystavuje vode z vysokotlakových dýz.
[0006]

Dokument EP 1 348 905 A1 opisuje spôsob na úpravu zvyškov po

spaľovaní zo spaľovní odpadu, pri ktorom sa palivo spaľuje na rošte ohniska.
Vzniknuté zvyšky po spaľovaní sa uhasia v mokrom odstraňovači trosky a
odvádzajú z nej von. Mokré zvyšky po spaľovaní vychádzajúce z mokrého
odstraňovača trosky sa najprv preosievaním rozdelia na dve frakcie, načo sa
hlavná frakcia premyje vodou odoberanou z mokrého odstraňovača trosky
a oddelia sa na nej prilepené jemné častice. Premyté časti zvyškov po spaľovaní
sa posúvajú k ďalšiemu využitiu. Pracia voda s najjemnejšími časticami
zachytenými počas procesu premývania sa dostáva do mokrého odstraňovača
trosky. Jemnozrnná frakcia vznikajúca pri procese mechanického oddeľovania
sa vracia späť do procesu spaľovania.
[0007]

Dokument EP 2 128 279 A1 opisuje spôsob oddeľovania zložiek trosky

obsahujúcich kov s nasledujúcimi krokmi: a) dodanie trosky; b) spracovanie
trosky na zložky; c) predbežné oddeľovanie zložiek, ktoré majú veľkosť nanajvýš
5 mm, pričom sa oddeľujú zložky obsahujúce železo; d) oddeľovanie zložiek
obsahujúcich neželezné kovy, ktoré majú veľkosť nanajvýš 5 mm, pomocou
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separačného zariadenia s vírivými prúdmi. Zložky sa pritom udržiavajú v suchu,
keď sa oddeľujú zložky obsahujúce neželezné kovy.
[0008]

Dokument EP 2 052 780 A2 opisuje spôsob spracovania trosky zo

spaľovania, ktorý zahŕňa kroky poskytnutia prúdu materiálu trosky zo spaľovania
a suché spracovanie trosky zo spaľovania, pričom sa poskytujú aspoň dve frakcie
častíc trosky s rôznymi veľkosťami zŕn. Tie sa ďalej spracovávajú za sucha a
následne podrobujú mokrému spracovaniu, pričom sa prúd materiálu zavádza do
nádoby. Prúd materiálu trosky zo spaľovania sa vystavuje pôsobeniu tlakovej
vody, nasledovanému separáciou nežiaducich látok a mokrým triedením prúdu
materiálu trosky zo spaľovania na aspoň dve frakcie častíc trosky s rôznymi
veľkosťami zŕn. Tieto frakcie sa oddelene od seba podrobujú hydro-separačnému
procesu k oddeleniu nežiaducich látok.
[0009]

Dokument CH 676 116 A5 opisuje spôsob získavania štrkovej náhrady

z odpadovej trosky, pri ktorom sa odpadová troska zalieva, zbavuje hrubého
materiálu a železného šrotu a odvodňuje.
[0010]

Dokument DE 10 2005 048 959 A1 opisuje spôsob spracovania popola

cestou eliminovania zložiek náhradných palív (nem. Ersatzbrennstoff, EBS), zo
zmesi popola a EBS za pomoci samočistiacej vibračnej mriežky na triedenie.
Ďalej sa používa odvodňovacie a jemne triediace zariadenie za účelom
privádzania jemne triedenej zmesi popola a EBS do hydrocyklónu a následne do
triediča s fluidným lôžkom tak, aby bol na konci k dispozícii popolový produkt bez
plastov s vopred danou zrnitosťou a vysokou kvalitou pre priemysel stavebných
materiálov.
[0011]

Napriek týmto poznatkom sa dosiaľ nedarilo popol zo spaľovania

spracovávať ekonomicky zaujímavým spôsobom pri dodržaní zákonných
ustanovení. V praxi je popol zo spaľovania väčšinou skôr ukladaný na skládku,
čo ale býva spojené s relatívne vysokými nákladmi, alebo je s vysokými nákladmi
ďalej zužitkovaný napr. ako málo kvalitný stavebný materiál.
[0012]

Úlohou tohto vynálezu je preto vytvoriť možnosť, pomocou ktorej bude

možné popol zo spaľovania odpadu využívať pri recyklácii, ktorá je zaujímavá
z ekonomického hľadiska.
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[0013]

Tento cieľ sa dosiahne pomocou znakov nároku 1.

[0014]

Tento vynález vychádza z poznatku, že pri spracovaní popola zo

spaľovania odpadu môže byť koncentrácia relevantných škodlivých látok
obsiahnutých v popole v jemnozrnnej frakcii, teda v jednej alebo niekoľkých
zložkách s relatívne malou maximálnou veľkosťou zŕn, ekonomicky zaujímavá
vtedy, pokiaľ sa podarí zachovať čo najmenší podiel tejto jemnozrnnej frakcie vo
výstupnom materiáli, teda v popole dodávanom k spracovaniu.
[0015]

Vynálezcovia zistili, že túto podmienku možno splniť, keď bude

zaistené, aby pri spracovaní popola bolo čo možno najviac zabránené drveniu
častíc tvoriacich popol, lebo drvením popola vznikajú ďalšie povrchy, na ktoré sa
môžu naviazať škodlivé látky, čo má za následok, že sa v popole zväčšuje zložka
obsahujúca škodlivé látky, a to do istej miery tak, že sa nadmerne zväčšuje tá
zložka popola, ktorá nebude môcť byť opätovne využitá so ziskom a naopak bude
musieť byť nákladne uložená na skládku.
[0016]

Tento vynález pritom nevedie k cieľu tak, že sa upraví známe suché

triedenie popola, ale skôr tak, že sa popol zo spaľovania odpadu podrobuje o
sebe v zásade známemu mokrému triedeniu. Vynálezcovia pritom zistili, že
možno využiť to, že práve mokré triedenie umožňuje použitie spôsobov triedenia
obzvlášť šetrných k zrnám popola. Pod pojmom spôsob triedenia šetrný k zrnám
popola odborník v danom odbore rozumie také metódy, pri ktorých sa častice,
ktoré majú byť triedené, nedrvia, resp. nerozomieľajú, a pri ktorých výhodne tiež
nevzniká žiadny prach, takže sa prakticky nemení celkové rozdelenie veľkosti zŕn
vstupného materiálu vzhľadom k rozdeleniu výstupného materiálu, teda
rozdelenie všetkých frakcií vznikajúcich pri triedení.
[0017]

Táto idea spočíva v tom, že popol zo spaľovania odpadu sa podrobuje

mokrému triedeniu, lebo práve mokré triedenie umožňuje manipuláciu obzvlášť
šetrnú k zrnám popola, a ďalej že sa toto mokré triedenie konštrukčne usporiada
tak, aby zložka popola obsahujúca jednu alebo niekoľko jemnozrnných frakcií
mala také rozdelenie veľkosti zŕn s nejakou hornou hranicou, aby táto zložka
popola jednak obsahovala pokiaľ možno všetky relevantné škodlivé látky a
zároveň bola čo možno najmenšia. To umožňuje, aby len relatívne malá zložka
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popola nemohla byť v dôsledku obsahu škodlivých látok bez ďalších úprav
uvedená do opätovného využitia, zatiaľ čo relatívne väčšia zložka popola,
obsahujúca len málo škodlivých látok alebo žiadne, bude môcť byť uvedená do
opätovného využitia. Tento vynález tak dáva možnosť realizovať také
spracovanie popola zo spaľovania odpadu, pri ktorom bude aj za dodržania
prísnych zákonných ustanovení môcť byť do ekonomicky zaujímavého
opätovného využitia uvádzaná významná zložka popola.
[0018]

Mokré triedenie podľa tohto vynálezu zahŕňa triedenie pomocou

techniky vznosu. Tento vynález môže tento typ triedenia využiť zvlášť výhodne,
pretože popol je pritom spracovávaný spôsobom mimoriadne šetrným k zrnám.
Pritom je pred triedičom vo vznose zaradený hydrocyklón.
[0019]

Okrem toho spracovanie popola podľa tohto vynálezu na jednom alebo

viac miestach zahŕňa spracovanie kovov, tzn. separáciu kovov. Toto spracovanie
môže zahŕňať ako separáciu železných kovov, tak aj separáciu neželezných
kovov. Z toho vyplýva, že pre toto spracovanie môžu byť používané klasické
separátory železných resp. neželezných kovov. Navyše sa môže uskutočňovať
optická kontrola. Táto optická kontrola sa môže uskutočňovať ako manuálne, tak
aj strojovo. V zásade je predstaviteľný veľký počet variantov, ktoré umožňujú
spracovanie kovov podľa druhu.
[0020]

Separácia kovov sa uskutočňuje nie za sucha pred mokrým triedením

popola HMVA, ale až po uskutočnení aspoň časti mokrého triedenia. Povedané
inak, kovy tiež prechádzajú mokrým resp. premývacím procesom, t.j. sú
premývané spoločne s popolom. Tento spôsob je výhodný v tom, že kovy sa
stanú veľmi čistými, t.j. premývaním sa očistia natoľko, že môžu byť opticky
rozpoznávané na základe ich príslušnej farby, čím sa zlepší alebo vôbec ešte len
umožní uskutočňovanie optickej kontroly kovov – manuálne alebo strojové.
Týmto „spoločným premývaním“ sa zvýši aj výťažnosť kovov. Spoločné
spracovanie kovov v mokrom resp. premývacom procese, t.j. „spoločné
premývanie“ kovov sa môže uskutočňovať tiež vtedy, keď sa pri separácii kovov
neuskutočňuje žiadna, či už akokoľvek prispôsobená optická kontrola. „Spoločne
premývané“ kovy sa môžu separovať tiež obvyklým spôsobom pomocou
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známych separátorov kovov.
[0021]

Týmto spôsobom možno výrazne zvýšiť hospodárnosť spracovania

popola.
[0022]

Výhodné príklady uskutočnenia tohto vynálezu sú tiež uvedené

v závislých nárokoch, v opise a na výkresoch.
[0023]

Mokré triedenie sa výhodne uskutočňuje tak, aby spodná hranica

veľkosti zŕn v jemnozrnnej frakcii dosahovala 0 µm a horná hranica veľkosti zŕn
ležala približne v
[0024]

rozmedzí od 50 do 500 µm, výhodne približne v rozmedzí od 200 do

300 µm a výhodne okolo 250 µm. Bolo zistené, že pri takej hornej hranici veľkosti
zŕn sú prakticky všetky relevantné škodlivé látky obsiahnuté v jemnozrnnej
frakcii, pričom je zároveň podiel tejto škodlivými látkami kontaminovanej
jemnozrnnej frakcie v popole privádzanom do stanice na spracovanie tak malý,
že vďaka opätovnému využitiu zvyškového popola obsahujúceho len málo
škodlivých látok alebo žiadne, je možné v celku ekonomické spracovanie popola.
[0025]

V ďalšom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa pri mokrom triedení

v časovej postupnosti za sebou uskutočňujú nasledujúce kroky: Najprv sa popol
zmieša s kvapalinou, výhodne s vodou. Z produktu, ktorý pritom vznikne, sa
oddelí aspoň nejaká prvá hrubozrnná frakcia. V tomto prípade sa používa
výhodne sitové zariadenie. Potom sa od produktu zbaveného prvej hrubozrnnej
frakcie oddelí aspoň jedna druhá hrubozrnná frakcia za pomoci techniky vznosu
s triedičom vo vznose a predradeným hydrocyklónom. Z jemnozrnnej frakcie,
ktorá pri tom vzniká, sa potom odstraňuje kvapalina. V tomto prípade možno
výhodne použiť komorový kalolis. V aspoň jednej z hrubozrnných frakcií (II, III)
sa po uskutočnení aspoň časti mokrého triedenia uskutočňuje separácia kovov.
Nie je nutné uskutočňovať mokré triedenie tak, že sa okrem jemnozrnnej frakcie
oddeľujú aspoň dve rôzne hrubozrnné frakcie, t.j. možno tiež oddeľovať len jednu
hrubozrnnú frakciu. Ukázalo sa však, že hlavne s ohľadom na prevádzku stanice
na spracovanie a využitie popola, obsahujúceho len málo škodlivých látok alebo
žiadne, možno také mokré triedenie uskutočňovať zvlášť efektívne, a je výhodné
predovšetkým z ekonomického hľadiska.
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[0026]

V ďalšom príklade uskutočnenia tohto vynálezu môže byť popol pred

dodaním do stanice na spracovanie podrobený mechanickej, výhodne suchej,
predbežnej úprave, pri ktorej sa z popola odstránia kovové časti a nespálené
nežiaduce látky. Popol pritom môže byť vlhký. Takéto prípravné spracovanie
popola pochádzajúceho zo spaľovne odpadu môže však byť – aj keď môže byť
uskutočňované za sucha alebo napr. s vlhkým popolom – uskutočňované tak
šetrne k zrnám, aby nebolo nepriaznivo ovplyvnené rozdelenie veľkosti zŕn
popola, ktorý má byť dodaný do stanice na spracovanie podľa tohto vynálezu.
Ako bolo uvedené vyššie, je napriek tomu hlavne s ohľadom na optickú kontrolu
kovov za účelom separácie kovov navrhované, aby separácia nebola
uskutočňovaná len za sucha, ale aby kovy boli vždy vopred „spoločne
premývané“.
[0027]

Podľa jedného aspektu tohto vynálezu môže byť mokré triedenie

uskutočňované tak, aby suchý hmotnostný podiel jemnozrnnej frakcie
kontaminovanej škodlivými látkami v popole dodávanom do stanice na
spracovanie, z ktorého boli pri predbežnej úprave odstránené kovové časti a
nespálené nežiaduce látky, predstavoval najviac asi 30 % a výhodne najviac asi
10 %. Dosiaľ nebolo pokladané za možné spracovávať popol zo spaľovania tak,
aby bolo škodlivinami vysoko kontaminované len maximálne okolo 10 až 30 %
popola a teda aspoň okolo 70 až 90 % popola mohlo byť ľahko, a hlavne bez
porušenia príslušných právnych ustanovení, recyklované. Mokré triedenie popola
podľa tohto vynálezu šetrné k zrnám však presne toto umožňuje.
[0028]

Popol pochádzajúci zo spaľovne odpadu sa výhodne predbežne upraví

tak, aby bol do stanice na spracovanie dodávaný popol s takým rozdelením
veľkosti zŕn, ktorého horná medza nie je väčšia než asi 100 mm. Výhodne je
horná medza v rozsahu od 40 do 50 mm. Horná medza výhodne predstavuje asi
45 mm. Pri takom, smerom hore obmedzenom rozdelení veľkosti zŕn, na ktoré sa
tento vynález však neobmedzuje, môže byť spracovanie popola podľa tohto
vynálezu uskutočňované zvlášť efektívnym a v dôsledku toho hospodárnym
spôsobom.
[0029]

Stanica na spracovanie má výhodne v podstate uzatvorený kvapalinový

EP 2 668 445

39 475/T

8

okruh. Ako kvapalina na mokré triedenie sa výhodne používa voda alebo vodný
roztok. V nejakom možnom uskutočnení tohto vynálezu sa môže usporiadať, aby
bol minimálne jeden parameter u kvapaliny používanej na mokré triedenie
udržiavaný pod alebo nad nejakou vopred zadanou medznou hodnotou.
Akonáhle je dosiahnutá táto medzná hodnota, výhodne pokiaľ je táto hodnota
prekročená smerom hore alebo nadol, vypustí sa výhodne kvapalina
z kvapalinového okruhu.
[0030]

Toto usporiadanie môže mať praktický význam hlavne vtedy, pokiaľ

majú byť jednak šetrené náklady, a jednak má byť zabránené tomu, aby boli
určité zložky „zavlečené“ na popol. U týchto zložiek sa môže výhodne jednať o
soli, napríklad predovšetkým chloridy a sírany. Koncentrácia týchto zložiek môže
byť určovaná napríklad pomocou merania vodivosti v kvapaline, t.j. v prípade
sledovaného parametra v kvapalinovom okruhu sa môže výhodne jednať o
elektrickú vodivosť. Podľa tohto spôsobu sa kvapalina vypustí z okruhu až vtedy,
keď dosiahne vodivosť nejaké vopred zadané medzné hodnoty. Tým sa jednak
minimalizuje spotreba čerstvej kvapaliny, výhodne vody, a tým dôjde k úspore
nákladov. Zároveň sa zabráni tomu, aby jedna alebo každá hrubozrnná frakcia,
obsahujúca len málo škodlivých látok alebo žiadne, obsahovala príliš vysoký
podiel príslušných zložiek, výhodne solí. Uvedená medzná hodnota môže byť
výhodne závislá na požiadavkách príslušného prevádzkovateľa stanice alebo
určovaná požiadavkami miestnej čistiarne odpadových vôd.
[0031]

Kvapalina používaná na mokré triedenie má výhodne teplotu

v rozmedzí od 20 do 40 °C.
[0032]

Tiež je opísaný spôsob spracovania popola zo spaľovania odpadu,

výhodne popola zo spaľovania domového odpadu (HMVA), pri ktorom je popol v
stanici na spracovanie oddelenej od vlastného spaľovania odpadu úplne
roztriedený mokrým triedením na zložku kontaminovanú škodlivými látkami a
zložku s nízkym obsahom škodlivých látok alebo bez škodlivých látok.
[0033]

Mokré triedenie pritom môže byť výhodne uskutočňované tak, aby v

popole dodávaného do stanice na spracovanie, z ktorého boli výhodne pri suchej
predbežnej úprave odstránené kovové časti a nespálené nežiaduce látky,
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neprekračovala zložka kontaminovaná škodlivými látkami suchý hmotnostný
podiel asi 30 %, výhodne asi 10 %. Keď predpokladáme, že popol zo spaľovania
aspoň potom, čo z neho boli výhodne pri suchej predbežnej úprave odstránené
kovové časti a nespálené nežiaduce látky, je aspoň v podstate vždy rovnaký,
pokiaľ ide o rozdelenie veľkosti zŕn a druh a množstvo príslušných škodlivých
látok, potom môže byť spracovanie popola podľa tohto vynálezu v dôsledku toho
charakterizované tu uvedenou hornou hranicou suchého hmotnostného podielu
zložky popola kontaminované škodlivými látkami. Mokré triedenie sa výhodne
uskutočňuje tak, aby spodná medza veľkosti zŕn v zložke kontaminovanej
škodlivými látkami bola 0 μm a horná medza veľkosti zŕn ležala približne
v rozsahu od 50 do 500 μm, výhodne približne v rozsahu od 200 do 300 μm a
výhodne predstavovala približne 250 μm.
[0034]

Spracovanie kovov sa výhodne uskutočňuje na nejakej alebo na každej

hrubozrnnej frakcii neobsahujúcej žiadne škodlivé látky resp. len málo týchto
látok, pred uložením týchto frakcií na haldu.
[0035]

Uvedený cieľ sa tiež dosiahne pomocou zariadenia na spracovanie

popola zo spaľovania odpadov, výhodne popola zo spaľovania domového
odpadu (HMVA), pomocou ktorého možno popol roztriediť do väčšieho počtu
frakcií s rôznym rozdelením veľkosti zŕn, pričom je poskytnutá stanica na
spracovanie, ktorá je konštruovaná na výlučne mokré triedenie popola, pričom
táto stanica na spracovanie výlučne obsahuje triediace zariadenie šetrné k zrnu,
a pričom je uvedená stanica na spracovanie navrhnutá tak, aby popol mohol byť
úplne rozdeľovaný na aspoň jednu jemnozrnnú frakciu kontaminovanú škodlivými
látkami a aspoň jednu hrubozrnnú frakciu s nízkym obsahom škodlivých látok
alebo bez nich.
[0036]

Stanica na spracovanie obsahuje preosievacie zariadenie v úlohe

prvého triediaceho stupňa, v ktorom je z popola zmiešaného s kvapalinou
oddeľovaná aspoň jedna hrubozrnná frakcia.
[0037]

Okrem toho stanica na spracovanie obsahuje triedič vo vznose

s predradeným hydrocyklónom v úlohe druhého triediaceho stupňa, v ktorom je
z popola (A) zbaveného aspoň jednej hrubozrnnej frakcie (III) oddeľovaná aspoň
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jedna jemnozrnná frakcia (I).
[0038]

Stanica na spracovanie ďalej obsahuje zariadenie na separáciu kovov

po uskutočnení aspoň časti mokrého triedenia.
[0039]

Okrem toho stanica na spracovanie obsahuje odvlhčovací stupeň, v

ktorom je z jemnozrnnej frakcie odstraňovaná kvapalina. Tento odvlhčovací
stupeň môže obsahovať komorový kalolis, pričom je pred komorovým kalolisom
výhodne zaradený kruhový odkalovač a excentrické čerpadlo.
[0040]

Výhodne je skonštruované zariadenie na uskutočňovanie spôsobu, aký

je tu opisovaný. Stanica na spracovanie je výhodne navrhnutá tak, aby spodná
hranica veľkosti zŕn v jemnozrnnej frakcii dosahovala 0 µm a horná hranica
veľkosti zŕn ležala približne v rozmedzí od 50 do 500 µm, výhodne približne
v rozmedzí od 200 do 300 µm a výhodne okolo 250 µm.
[0041]

Stanica na spracovanie môže mať aspoň jeden v podstate uzatvorený

kvapalinový okruh.
[0042]

Stanica na spracovanie výhodne obsahuje zmiešavací stupeň, v ktorom

sa popol mieša s kvapalinou, výhodne s vodou alebo vodným roztokom.
[0043]

Vo výhodnom uskutočnení uvedeného zariadenia sú zmiešavací

stupeň, dva triediace stupne a odvlhčovací stupeň stanice na spracovanie
usporiadané v smere procesu za sebou, pričom v prvom triediacom stupni je
oddeľovaná hrubozrnná frakcia s dolnou medzou veľkosti zŕn v rozsahu od 2 do
5 mm, výhodne asi 4 mm, pričom zostávajúci produkt je privádzaný do druhého
triediaceho stupňa, v ktorom je oddeľovaná hrubozrnná frakcia s dolnou medzou
veľkosti zŕn v rozsahu približne od 50 do 500 μm, výhodne približne v rozsahu od
200 do 300 μm a výhodne približne 250 μm, pričom zostávajúca jemnozrnná
frakcia je privádzaná do odvlhčovacieho stupňa.
[0044]

Popol zo spaľovania domového odpadu bol dosiaľ väčšinou pomerne

dlhú dobu, napr. 3 mesiace, uskladňovaný predtým, než sa začalo s jeho
spracovaním resp. úpravou. Oproti tomu sa podľa tohto vynálezu výhodne
navrhuje, aby spracovanie resp. úprava popola začala relatívne skoro potom, čo
popol vznikol. To má tú výhodu, že nedochádza k dobre známemu následnému
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zlepovaniu alebo spekaniu popola alebo k tomu dochádza len v nekritickej miere.
Skladovaný popol má oproti tomu sklon k zlepovaniu resp. k spekaniu, a to na
základe chemických reakcií, ktoré prebiehajú počas skladovania. Zlepený popol
musí byť pred spracovaním resp. úpravou alebo počas nej najprv rozlepovaný
pomocou „ťažkého stroja“, t.j. práve pomocou nešetrného mechanického
namáhania. Skladovanie popola má tiež za následok to, že v popole obsiahnuté
kovy sa môžu značne oblepiť popolom, čo sťažuje alebo znemožňuje optickú
kontrolu kovov. Pri včasnom spracovaní resp. úprave popola zo spaľovania
domového odpadu v mokrom procese nemusí k nevýhodnému zlepovaniu
resp. spekaniu popola vlastne vôbec dochádzať, resp. skrátia sa nevýhodné
chemické reakcie. Po tomto spracovaní resp. úprave už tiež nemusí
k nevýhodnému zlepovaniu resp. spekaniu popola dochádzať.
[0045]

Tento vynález bude ďalej opísaný formou príkladu s odkazom na

priložený výkres, ktorého jediný obrázok schematicky znázorňuje príklad
uskutočnenia zariadenia podľa tohto vynálezu, v ktorom sa môže uskutočňovať
spôsob podľa tohto vynálezu.
[0046]

Zariadenie podľa tohto vynálezu obsahuje stanicu 11 na spracovanie

podľa nároku 10. Stanica 11 na spracovanie je nezávislá od vlastného
spaľovania odpadu. Stanica 11 na spracovanie môže byť výhodne zriadená na
ľubovoľnom mieste a prevádzkovaná oddelene od stanice na spaľovanie odpadu,
pričom to však nie je nutné a v zásade je možná aj integrácia do stanice na
spaľovanie odpadu. Pomocou stanice 11 podľa tohto vynálezu je možné
spracovávať popol zo spaľovania tak, ako vzniká pri spaľovaní odpadu, metódou,
ktorá bude ďalej vysvetlená. Výhodne nie je nevyhnutne nutné uskutočňovať
akúkoľvek predbežnú úpravu alebo predbežné spracovanie popola A. Výhodný
príklad uskutočnenia tohto vynálezu však navrhuje, aby sa popol zo spaľovania
odpadu ešte pred vložením do stanice 11 na spracovanie podrobil predbežnej
suchej úprave, pri ktorej sa z popola odstránia kovové časti a nespálené
nežiaduce látky. Spôsob spracovania popola podľa tohto vynálezu a stanice 11
na spracovanie podľa tohto vynálezu sú vhodné hlavne na spracovanie popola
zo spaľovania domového odpadu. Tento vynález však nie je obmedzený len na
to. Metódou podľa tohto vynálezu je potom v podstate tiež možné spracovávať aj
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iné zvyšky po spaľovaní, napríklad popol alebo kal, ktorý vzniká pri spaľovaní
priemyselných odpadov.
[0047]

V tu vysvetľovanom príklade uskutočnenia tohto vynálezu sa do

zmiešavacieho stupňa 21 stanice 11 privádza popol A, z ktorého boli vopred
odstránené kovové časti a nespálené nežiaduce látky, delí sa do troch frakcií I, II
a III, a to do jednej jemnozrnnej frakcie I, ako aj do dvoch hrubozrnných frakcií II
a III. Hrubozrnné frakcie II a III sú nanajvýš už len mierne kontaminované
škodlivými látkami a než nastane ich využitie, možno ich uložiť na haldy 29, 31.
Aspoň väčšina škodlivých látok pôvodne obsiahnutých v popole A sa nachádza
v jemnozrnnej frakcii I, ktorá nemôže byť využitá bez ďalšej úpravy a možno ju
uložiť napríklad na skládku 33.
[0048]

Škodlivé látky obvykle obsiahnuté v popole zo spaľovania domového

odpadu

(ďalej

označovanom

skratkou

HMVA,

z nem.

Hausmüllverbrennungsasche) sú v zásade známe. Ako príklady tu možno uviesť
síran, chlorid, anhydrid a celkový organický uhlík (TOC, z angl. Total Organic
Carbon). Pokiaľ ide o anhydrid, je potrebné uviesť, že s ohľadom na možné
opätovné využitie popola HMVA, napríklad pri výstavbe ciest, je nutné zaradiť ho
medzi škodlivé látky tiež preto, že pri absorpcii vody podstatne zväčšuje svoj
objem, t.j. napúča, a v dôsledku toho tomu môže následne trhať okolitý materiál,
čo môže spôsobiť narušenie dotyčnej stavby.
[0049]

V stanici 11 podľa tohto vynálezu sa uskutočňuje spracovanie popola A

mokrým triedením.
[0050]

Na tento účel sa popol A zmiešava v zmiešavacom stupni 21

s kvapalinou. Ako kvapalina sa výhodne používa voda W. S ohľadom na obzvlášť
výhodné uskutočnenie spracovania podľa tohto vynálezu, ktoré bude následne
podrobnejšie opísané, sa ako kvapalina používa určitý vodný roztok, a to kyslý
vodný roztok. Na zjednodušenie bude tu používaná kvapalina ďalej označovaná
ako „voda“ alebo „roztok“.
[0051]

Zmiešavanie popola A s vodou sa môže uskutočňovať v zmysle

namáčania alebo vystierania. Podľa toho sa môže zmiešavací stupeň 21 tiež
označovať ako namáčací alebo vystierací.
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[0052]

Zmiešavanie popola A v zmiešavacom stupni 21 sa uskutočňuje

metódou, ktorá je šetrná k zrnám, aby sa pokiaľ možno čo najviac zabránilo
drveniu privádzaných častíc popola. Keď je možné to vôbec usporiadať, môže sa
mechanické pôsobenie na popol A v zmiešavacom stupni uskutočňovať
napríklad pomocou vibračného taniera.
[0053]

K zrnám šetrná úprava popola A sa neuskutočňuje len v zmiešavacom

stupni 21. Naopak, celá stanica 11 je prispôsobená na spracovanie popola
šetrného k zrnám. Ako už bolo uvedené vyššie, odborníkovi v danom odbore je
pojem „spracovanie šetrné k zrnám“ známy. Pod týmto pojmom sa výhodne
rozumie to, že nemožno ani používať také zariadenia resp. procesné kroky, pri
ktorých dochádza k drveniu zŕn popola, ani s nimi počítať. K zrnám šetrná úprava
samozrejme nevylučuje, že sa od seba oddelia častice popola, ktoré pôvodne len
držali pri sebe.
[0054]

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že odborníkovi v danom odbore

síce môžu byť známe v podstate rôzne metódy mokrého triedenia, ktoré môžu
byť označované ako šetrné k zrnám, ale odborník v danom odbore bude okrem
toho poznať aj také metódy použiteľné v rámci mokrého triedenia, ktoré cielene
spôsobujú drvenie častíc, ktoré majú byť triedené, alebo s ním počítajú. Ako
príklad takej metódy možno uviesť takzvané nožové mytie. Podľa tohto vynálezu
vedome nedochádza k použitiu takýchto metód mokrého triedenia nešetrných
k zrnu.
[0055]

Voda

privádzaná

do

zmiešavacieho

stupňa

21 je

dodávaná

z uzatvoreného okruhu W vody. Označenie „uzatvorený okruh“ však nevylučuje,
aby bola použitá kvapalina nahradzovaná a - pokiaľ je to usporiadané tak, ako v
tu opisovanom príklade uskutočnenia – aby bola kvapalina aj bez spätného
privádzania do okruhu W odoberaná na nižšie opisované dodatočné spätné
získavanie fosfátov P.
[0056]

Na vytvorenie uvedeného kyslého prostredia sa do zmiešavacieho

stupňa 21 navyše privádza kyselina S, ktorou je výhodne relatívne lacno
dostupná kyselina citrónová alebo kyselina sírová. V tu opisovanom výhodnom
príklade uskutočnenia tohto vynálezu sa uvedený kvapalinový okruh W myslí
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teda okruh kyslého vodného roztoku. Na mokré triedenie podľa tohto vynálezu
nie je kyslé prostredie ani nutné, ani nevýhodné, pretože všetky dotyčné časti
stanice možno bez problémov konštruovať ako kyselinovzdorné.
[0057]

S vodou zmiešaný, t.j. namočený alebo vystieraný popol A, ktorý ešte

obsahuje tri vyššie uvedené frakcie I, II a III, sa následne privádza do nejakého
prvého triediaceho stupňa 17, ktorým je preosievacie zariadenie prispôsobené
tak, aby sa v ňom oddeľovali všetky častice popola s veľkosťou zŕn väčšou než
4 mm.
[0058]

V tomto prvom triediacom stupni 17 sa popol kropí vodou W

pochádzajúcou z uvedeného okruhu a je preosievaný od zŕn s veľkosťou od
uvedených 4 mm.
[0059]

Pokiaľ ide o veľkosť zŕn častíc popola uvádzanú v súvislosti s opisom

tohto príkladu uskutočnenia, navrhuje sa tu, aby sa výhodne pri suchej
predbežnej úprave popola pochádzajúceho zo stanice na spaľovanie odpadu
odstraňovali kovové časti a nespálené nežiaduce látky, pričom táto predbežná
úprava sa uskutočňuje tak, aby rozdelenie veľkosti zŕn popola A privádzaného do
zmiešavacieho stupňa 21 malo hornú hranicu asi 45 mm. Prvá hrubozrnná frakcia
III oddeľovaná pomocou prvého triediaceho stupňa 17 má teda rozdelenie
veľkosti zŕn približne od 4 mm do 45 mm. Táto hrubozrnná frakcia III sa zo stanice
11 odoberá a uskladňuje sa na už uvedenej halde 29.
[0060]

Zostávajúca zložka popola s rozdelením veľkosti zŕn približne od 0 do 4

mm, ktorá teda obsahuje už uvedenú jemnozrnnú frakciu I a ďalšiu hrubozrnnú
frakciu II, sa následne privádza do druhého triediaceho stupňa, ktorý obsahuje
triedič 15 vo vznose s predradeným hydrocyklónom 13. Takéto usporiadania sú
v zásade známe, takže konštrukcia a spôsob fungovania tohto druhého
triediaceho stupňa tu nebudú bližšie vysvetľované. Je potrebné zdôrazniť, že ako
v hydrocyklóne, tak aj v triediči vo vznose sa s triedenými časticami zachádza
nanajvýš šetrne. To znamená, že rozdelenie veľkosti zŕn zložky popola
prichádzajúce z prvého triediaceho stupňa 17 sa prakticky nemení ani pri
priechode druhým triediacim stupňom 13, 15.
[0061]

V tu vysvetlenom príklade uskutočnenia je druhý triediaci stupeň 13, 15
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konštruovaný resp. nastavený tak, aby sa z produktu do neho dodávaného
oddeľovala nejaká druhá hrubozrnná frakcia II, ktorá má rozdelenie veľkosti zŕn
asi v rozmedzí od 0,25 do 4 mm. Táto hrubozrnná frakcia II sa privádza do
preosievacieho zariadenia 35, ktorým môže byť napríklad takzvané „sito typu E“,
ktoré obsahuje dve sitové poschodia, pričom materiál na hornom sitovom
poschodí sa skropí vodou W a na spodnom sitovom poschodí sa odvodňuje.
Pritom sa voda W odoberá z uvedeného okruhu a do tohto okruhu sa privádza
tiež späť.
[0062]

Tiež touto metódou odvodnená ďalšia hrubozrnná frakcia II sa potom

odoberá zo stanice 11 a uskladňuje na už uvedenej halde 31.
[0063]

Ako už bolo uvedené, druhý triediaci stupeň 13, 15 je nastavený tak,

aby po oddelení druhej hrubozrnnej frakcie II mala zostávajúca jemnozrnná
frakcia hornú medzu veľkosti zŕn asi 0,25 mm, teda asi 250 µm. Nie je nutné
konštruovať stanicu 11 a hlavne druhý triediaci stupeň 13, 15 tak, aby táto horná
medza veľkosti zŕn jemnozrnnej frakcie I bola presne dodržaná. Hlavne
v závislosti na dodávanom popole A, a hlavne na type a množstve v ňom
obsiahnutých škodlivých látok, ktoré sa majú koncentrovať v jemnozrnnej frakcii
I, sa horná medza pre veľkosť zŕn jemnozrnnej frakcie I zvolí tak, aby sa zaistilo,
že sa všetky relevantné škodlivé látky – prípadne až na zvyšok tolerovateľný
s ohľadom na platné zákonné ustanovenia – sa viažu na častice tvoriace
jemnozrnnú frakciu I. Táto horná hranica musí byť výhodne zvolená tak, aby
nebola ani príliš nízka, lebo v opačnom prípade by tiež najbližšia vyššia
hrubozrnná frakcia bola škodlivými látkami kontaminovaná v netolerovateľnom
rozsahu, ani príliš vysoká, lebo v opačnom prípade by suchý hmotnostný podiel
jemnozrnnej frakcie I vzhľadom k dodanému popolu bol zbytočne veľký.
[0064]

Touto metódou sa dosahuje to, že sa všetky relevantné škodlivé látky

obsiahnuté v popole A dodávanom do stanice 11 budú nachádzať v jemnozrnnej
frakcii I, ktorá bude navyše minimalizovaná z hľadiska svojho suchého
hmotnostného podielu vzhľadom k dodávanému popolu. Hrubozrnné frakcie III a
II ukladané na haldu sú teda aspoň z veľkej časti zbavené škodlivých látok a
môžu byť v zhode s aktuálne platnými zákonnými predpismi uvedené do
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opätovného použitia, napríklad pri výstavbe ciest.
[0065]

Jemnozrnná frakcia I prichádzajúca z druhého triediaceho stupňa 13,

15 sa potom zbavuje kvapaliny v kruhovom odkalovači 23.
[0066]

Následne sa jemnozrnná frakcia I privádza pomocou excentrického

čerpadla 25 do komorového kalolisu 19. Namiesto komorového kalolisu možno
použiť napríklad tiež cyklón, aby sa jemnozrnná frakcia I ďalej odvodnila.
Používanie komorového kalolisu sa však dosiaľ ukázalo ako zvlášť výhodné.
[0067]

Jemnozrnná frakcia I odoberaná z odvlhčovacieho stupňa tvoreného

kruhovým

odkalovačom 23,

excentrickým

čerpadlom

25

a

komorovým

kalolisom 19 je natoľko odvlhčená, že ju možno naberať lopatou a teda môže byť
uložená na skládku. Voda W, ktorá je odvádzaná z tohto odvlhčovacieho stupňa,
sa privádza späť do okruhu.
[0068]

Pokusy ukázali, že tu opísaná metóda mokrého triedenia popola HMVA

s hornou hranicou pôvodného rozdelenia veľkosti zŕn asi 45 mm vedie
k jemnozrnnej frakcii I s veľkosťou zŕn do 0,25 mm, pričom táto jemnozrnná
frakcia I za prvé obsahuje všetky relevantné škodlivé látky a za druhé predstavuje
len asi 10 % suchej hmotnosti popola A dodávaného do stanice 11. To znamená,
že možno bez problémov ďalej využívať obe vznikajúce hrubozrnné frakcie III a
II, ktoré dohromady predstavujú asi 90 % suchej hmotnosti popola A dodávaného
do stanice 11, lebo tieto hrubozrnné frakcie III a II obsahujú len málo škodlivých
látok alebo žiadne.
[0069]

Už len na základe tejto možnosti využitia popola zo spaľovania odpadu,

dosiaľ pokladanej za nerealizovateľnú, je praktická realizácia tohto vynálezu aj
napriek nákladom na výstavbu a prevádzku stanice 11 na spracovanie podľa
tohto vynálezu hospodársky do vysokej miery zaujímavá. Je nutné dodať, že
prevádzkovatelia staníc na spaľovanie odpadu majú záujem na tom, aby
nemuseli sami zaisťovať predpísanú likvidáciu popola zo spaľovania, lebo až
dosiaľ sa táto likvidácia uskutočňovala skládkovaním alebo s vysokými nákladmi
spojenými so zhodnocovaním všetkého popola vznikajúceho pri spaľovaní
odpadu, čo je z dôvodu škodlivých látok obsiahnutých v popole a príslušných
zákonných ustanovení spojené s vysokými nákladmi. V dôsledku toho sú
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prevádzkovatelia staníc na spaľovanie odpadu pripravení za odber popola zo
spaľovania platiť, aby sami nemuseli zaisťovať komplikovanú manipuláciu s ním.
Hospodárnosť spracovania popola podľa tohto vynálezu sa tým ďalej zvyšuje,
lebo už odber popola dodávaného do stanice na spracovanie môže byť spojený
s príjmami. Pokiaľ sa uvedená predbežná úprava popola pochádzajúceho zo
stanice na spaľovanie odpadu za účelom odstránenia kovových častí a/alebo
nespálených nežiaducich látok vôbec uskutočňuje, neznižuje táto predbežná
úprava hospodárnosť spôsobu podľa tohto vynálezu.
[0070]

V

tu

opisovanom

príklade

uskutočnenia

tohto

vynálezu

sa

hospodárnosť spracovania popola ďalej zvyšuje tým, že sa z popola A
privádzaného do stanice získavajú látky, ktoré môžu byť predávané k ďalšiemu
zhodnoteniu. Toto využívanie popola, výhodne nižšie vysvetlené vyťažovanie
fosfátov, predstavuje samostatný aspekt tohto vynálezu, nezávisle na mokrom
triedení popola A.
[0071]

Ako bolo uvedené, toto ďalšie využitie popola zo spaľovania sa v tu

opisovanom príklade uskutočnenia týka spätného získavania fosfátov P. Pritom
sa využívajú okolnosti, že pri už opísanom mokrom triedení sa popol A tak ako
tak navzájom ovplyvňuje s kvapalinou. Uzatvorený kvapalinový okruh W má
výhodne za následok, že sa kvapalina môže po relatívne dlhú dobu a intenzívne
navzájom ovplyvňovať s popolom A, čo sa podľa tohto vynálezu využíva.
[0072]

Vhodnou voľbou kvapaliny možno teda dosiahnuť spätné uvoľňovanie

fosfátov P obsiahnutých v dodávanom popole A, pričom tieto fosfáty P môžu byť
v ďalšom procesnom kroku opäť izolované.
[0073]

Ako už bolo uvedené, vo výhodnom príklade uskutočnenia sa ako

kvapalina na mokré triedenie používa voda W, ktorá je v zmiešavacom stupni 21
obohacovaná kyselinou S, výhodne kyselinou citrónovou alebo kyselinou
sírovou. Zmiešavanie resp. namáčanie alebo vystieranie popola A s kvapalinou
uskutočňované pri mokrom triedení predstavuje teda súčasne úpravu popola A
kyslým vodným roztokom, ktorá má za následok spätné uvoľňovanie fosfátov P
obsiahnutých v popole A.
[0074]

V rámci tu opisovaného mokrého triedenia popola A, pre ktoré nie je
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kyslé prostredie nutné, avšak nie je ani nevýhodou, pretože všetky dotyčné časti
stanice sú konštruované ako kyselinovzdorné, je tento spôsob spätného
získavania fosfátov P obzvlášť výhodný, lebo zmiešavanie popola A s vodou,
resp. s kyslým vodným roztokom a výhodne uzatvorený kvapalinový okruh
umožňujú obzvlášť dlho trvajúcu a intenzívnu reakciu popola A s kyslým vodným
roztokom. Táto kombinácia – teda stručnými slovami povedané mokré triedenie
popola zo spaľovania odpadu s integrovaným spätným získavaním využiteľných
látok, výhodne fosfátov – všeobecne predstavuje tiež nezávislý aspekt tohto
vynálezu.
[0075]

Spätné uvoľňovanie fosfátov P sa výhodne podporuje vyššou teplotou

kyslého vodného roztoku, bez toho aby sa tým nepriaznivo ovplyvňovalo mokré
triedenie. Keď sa vezme do úvahy prísun energie potrebný na ohrev kvapaliny a
s tým spojené náklady, volí sa teplota tak, aby stanica ako celok bola
prevádzkovaná v hospodársky optimálnom rozsahu. Ukázalo sa, že to je možné
už pri teplote kyslého vodného roztoku v uzatvorenom okruhu v rozmedzí od 20
do 40 °C.
[0076]

Odber kvapaliny vrátane v nej spätne uvoľnených fosfátov P, ďalej

uvádzané tiež ako roztok L, možno bez problémov uskutočňovať v priebehu
prebiehajúcej operácie mokrého triedenia.
[0077]

V zásade je možné odoberať roztok L priebežne. Alternatívne môže byť

navrhnuté, aby sa z okruhu W odoberalo len určité množstvo roztoku L v určitých
časových okamihoch. Tieto časové okamihy môžu byť volené výhodne
v závislosti od hodnoty pH obiehajúcej kvapaliny.
[0078]

Odber roztoku L obsahujúceho spätne uvoľnené fosfáty P možno

v zásade uskutočňovať v ktoromkoľvek mieste kvapalinového okruhu W.
Na tento účel môže byť poskytnuté odberové zariadenie, ktoré možno riadiť resp.
regulovať v závislosti od hodnoty pH roztoku L.
[0079]

Roztok L je privádzaný do izolačného zariadenia 27, v ktorom sa

v zásade známou metódou uskutočňuje spätné vyzrážanie fosfátov P. Kvapalina,
ktorá zostáva po tejto izolácii fosfátov P, sa privádza späť do okruhu W.
[0080]

Touto metódou vzniká na základe fosfátov P izolovaných z roztoku L,
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ktorý je odoberaný z okruhu W, hodnotná surovina, ktorá môže byť poskytovaná
na využitie generujúce zisk.
[0081]

Vzhľadom na to, že spätné vyzrážanie fosfátov z roztoku vrátane

spôsobov a zariadení pri tom používaných je v zásade dobre známe, nebude na
tomto mieste bližšie opisované.
[0082]

Podľa tohto vynálezu je v zásade tiež možné získavať z vyhoretého

popola alternatívne alebo dodatočne k fosfátom aj iné látky, pričom sa využije
mokré triedenie a teda tá okolnosť, že na základe už tak ako tak prebiehajúceho
intenzívneho kontaktu popola s kvapalinou dochádza k spätnému uvoľňovaniu
látok obsiahnutých v popole, pričom kvapalina používaná pri mokrom triedení
môže byť v prípade potreby vhodným spôsobom obohacovaná. Toto získavanie
cenných látok z popola zo spaľovania odpadu, ošetreného pomocou vhodnej
kvapaliny, predstavuje tiež samostatný aspekt tohto vynálezu, nezávislý na
mokrom triedení popola.
[0083]

V príklade uskutočnenia znázorneného na obrázku je pred kruhovým

odkalovačom 23 zaradené meracie zariadenie vo forme potenciometrickej
sondy 41, s pomocou ktorého možno merať elektrickú vodivosť kvapaliny. Keď
sa dosiahne vodivosť vopred stanovenej hodnoty, ktorá môže byť vopred
stanovená napríklad prevádzkovateľom stanice na spracovanie alebo miestnej
čistiarne odpadových vôd, vypustí sa zo zariadenia vopred určené množstvo
kvapaliny a nahradí sa novou kvapalinou, výhodne čistou vodou. Vypúšťanie E
vody môže byť uskutočňované v smere procesu za kruhovým odkalovačom 23 –
ako je vyobrazené na obrázku.
[0084]

Ďalej sa v tu znázornenom príklade uskutočnenia navrhuje, aby sa pred

uložením oboch hrubozrnných frakcií II, III na haldy vždy uskutočňovalo
spracovanie 37, 39 kovov. Toto spracovanie sa môže uskutočňovať podľa
situácie a požiadaviek rôznymi metódami, ako je už formou príkladu uvedené
v úvodnej časti. Spracovanie kovov sa uskutočňuje tak, že kovy pred svojou
separáciou prechádzajú mokrým resp. premývacím procesom, t.j. „spoločne sa
premývajú“, takže sa zlepší alebo vôbec ešte len umožní ich optická kontrola,
pretože pri spoločnom priechode kovov mokrým procesom sa tieto kovy veľmi
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dobre vyčistia.

Zoznam súvisiacich značiek
[0085]
11

stanica na spracovanie

37

spracovanie kovov

13

hydrocyklón

39

spracovanie kovov

15

triedič vo vznose

41

meracie zariadenie

17

preosievacie zariadenie

A

popol

19

komorový kalolis

I

jemnozrnná frakcia

21

zmiešavací stupeň

II

hrubozrnná frakcia

23

kruhový odkalovač

III

hrubozrnná frakcia

25

excentrické čerpadlo

W

voda, vodný okruh

27

izolačné zariadenie

L

vodný roztok

29

halda

S

kyselina

31

halda

P

fosfáty

33

skládka

E

vypúšťanie vody

35

preosievacie zariadenie
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Spôsob spracovania popola (A), ktorý vzniká pri spaľovaní odpadu, pri
ktorom sa tento popol (A) triedi v stanici (11) na spracovanie, ktorá je
oddelená od vlastného spaľovania odpadu, na väčší počet frakcií (I, II, III)
s rôznym rozdelením veľkosti zŕn,
pričom v stanici (11) na spracovanie sa triedenie popola (A)
uskutočňuje výhradne mokrým triedením, a
pričom sa toto mokré triedenie uskutočňuje tak, že sa popol (A) celkom
roztriedi na aspoň jednu jemnozrnnú frakciu (I) kontaminovanú
škodlivými látkami a aspoň jednu hrubozrnnú frakciu (II, III),
obsahujúcu len málo škodlivých látok alebo žiadne,
pričom sa pri mokrom triedení používajú výhradne spôsoby triedenia
šetrné k zrnám, vyznačujúci sa tým, že mokré triedenie zahŕňa
triedenie technikou vznosu, pričom pred triedičom (15) vo vznose je
zaradený hydrocyklón (13), a pričom po uskutočnení aspoň časti
mokrého triedenia sa uskutočňuje separácia kovov.

2.

Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že mokré triedenie sa
uskutočňuje tak, že u jemnozrnnej frakcie (I) je spodná medza veľkosti zŕn
0 µm a horná medza veľkosti zŕn leží približne v rozsahu od 50 do 500 µm,
výhodne približne v rozsahu od 200 do 300 μm a výhodne je približne
250 μm.

3.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa
tým, že pri mokrom triedení sa v časovej postupnosti po sebe uskutočňujú
nasledujúce kroky:
- popol (A) sa zmieša s kvapalinou (W),
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- z výsledného produktu sa oddelí aspoň jedna prvá hrubozrnná
frakcia (III) za použitia preosievacieho zariadenia (17),
- z produktu zbaveného prvej hrubozrnnej frakcie (III) sa oddelí
aspoň jedna druhá hrubozrnná frakcia (II) za použitia techniky vznosu
s triedičom (15) vo vznose a predradeným hydrocyklónom (13),
- z jemnozrnnej frakcie (I), ktorá pri tom vznikne, sa odstráni
kvapalina (W) a v aspoň jednej z hrubozrnných frakcií (II, III) sa po
uskutočnení aspoň časti mokrého triedenia uskutoční separácia
kovov.

4.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa
tým, že popol (A) sa pred privedením do stanice (11) na spracovanie
podrobí mechanickej predbežnej úprave, pri ktorej sa z popola (A) odstránia
kovové časti a nespálené nežiaduce látky.

5.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa
tým, že popol (A) pochádzajúci zo spaľovne odpadu sa vopred upraví tak,
aby sa do stanice (11) na spracovanie dodával popol (A) s takým
rozdelením veľkosti zŕn, ktorého horná medza nie je väčšia než cca
100 mm.

6.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa
tým, že stanica (11) na spracovanie má v podstate uzatvorený kvapalinový
okruh.

7.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa
tým, že kvapalina (W) používaná na mokré triedenie má teplotu v rozmedzí
od 20 do 40 °C.
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8.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa
tým, že aspoň jeden parameter, výhodne elektrická vodivosť, kvapaliny
používanej na mokré triedenie sa udržiava pod alebo nad nejakou vopred
danou medznou hodnotou.

9.

Spôsob podľa nároku 8, vyznačujúci sa tým, že sa z kvapalinového okruhu
vypúšťa kvapalina, akonáhle sa dosiahne medznej hodnoty, výhodne
akonáhle sa prekročí smerom hore alebo nadol.

10. Zariadenie na spracovanie popola (A), ktorý vzniká pri spaľovaní odpadu,
pomocou ktorého možno popol (A) triediť do väčšieho počtu frakcií (I,
II, III) s rôznym rozdelením veľkosti zŕn, výhodne na uskutočňovanie
spôsobu podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov,
pričom je poskytnutá stanica (11) na spracovanie, ktorá je navrhnutá
na výhradne mokré triedenie popola (A),
pričom táto stanica (11) na spracovanie je navrhnutá tak, aby mohol
byť popol (A) celkom roztriedený na aspoň jednu jemnozrnnú
frakciu (I)

kontaminovanú

škodlivými

látkami

a

aspoň

jednu

hrubozrnnú frakciu (II, III), obsahujúcu len málo škodlivých látok alebo
žiadne,
pričom táto stanica (11) na spracovanie obsahuje výhradne triediace
zariadenia šetrné k zrnám,
a pričom táto stanica (11) na spracovanie obsahuje ako prvý triediaci
stupeň (17) preosievacie zariadenie (17), v ktorom sa od popola (A)
zmiešaného s kvapalinou (W) oddeľuje aspoň jedna hrubozrnná
frakcia (III),
vyznačujúce sa tým,
že stanica (11) na spracovanie obsahuje triedič (15) vo vznose s
predradeným hydrocyklónom (13) v úlohe druhého triediaceho stupňa
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(13, 15), v ktorom sa od popola (A) zbaveného aspoň jednej
hrubozrnnej frakcie (III) oddeľuje aspoň jedna jemnozrnná frakcia (I),
že stanica (11) na spracovanie obsahuje zariadenie (37, 39) na separáciu
kovov po uskutočnení aspoň časti mokrého triedenia, a
že stanica (11) na spracovanie obsahuje odvlhčovací stupeň (23, 25, 19), v
ktorom sa z jemnozrnnej frakcie (I) odstraňuje kvapalina (W).

11. Zariadenie podľa nároku 10, vyznačujúce sa tým, že stanica (11) na
spracovanie je konštruovaná tak, aby u jemnozrnnej frakcie (I) bola spodná
medza veľkosti zŕn 0 µm a horná medza veľkosti zŕn ležala približne
v rozsahu od 50 do 500 µm, výhodne ležala približne v rozsahu od 200 do
300 µm a výhodne bola približne 250 µm.

12. Zariadenie podľa nároku 10 alebo 11, vyznačujúce sa tým, že stanica (11)
na spracovanie má aspoň jeden v podstate uzatvorený kvapalinový okruh,
a/alebo tým, že stanica (11) na spracovanie obsahuje zmiešavací stupeň
(21), v ktorom sa popol (A) mieša s kvapalinou (W).

13. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10 až 12, vyznačujúce sa tým,
že odvlhčovací stupeň obsahuje komorový kalolis (19).

14. Zariadenie podľa nároku 13, vyznačujúce sa tým, že pred komorovým
kalolisom (19) je zaradený kruhový odkalovač (23) a excentrické čerpadlo
(25).

15. Zariadenie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 10 až 14, vyznačujúce sa tým,
že zmiešavací stupeň (21), prvý a druhý triediaci stupeň (17, 13, 15) a
odvlhčovací

stupeň (23,

25,

19)

stanice (11)

na

spracovanie

sú

usporiadané v smere procesu za sebou,
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pričom v prvom triediacom stupni (17) je oddeľovaná hrubozrnná
frakcia (III) s dolnou medzou veľkosti zŕn v rozsahu od 2 do 5 mm,
zostávajúci produkt je dodávaný do druhého triediaceho stupňa (13,
15), v ktorom je oddeľovaná hrubozrnná frakcia (II) so spodnou
medzou veľkosti zŕn približne v rozsahu od 50 do 500 µm, výhodne
približne v rozsahu od 200 do 300 µm a výhodne približne 250 µm, a
zostávajúca jemnozrnná frakcia (I) je privádzaná do odvlhčovacieho
stupňa (23, 35, 19).
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