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Opis
OBLASŤ TECHNIKY
[0001] Vynález sa týka spôsobu spracovania biologického kalu.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0002] Odpadové vody z celulózo-papierenského priemyslu obvykle obsahujú drevo, a to
buď v pôvodnej podobe, alebo v pozmenenej podobe (napr. ako lignín, škrob, alkoholy).
Odpadové vody tiež obsahujú rôzne prevádzkové látky a chemikálie, a to buď v ich pôvodnej
podobe, alebo vo forme nejakým spôsobom pozmenenej.
[0003] Obsah látok škodlivých pre životné prostredí v odpadových vodách alebo odpadových
vodách pochádzajúcich z prevádzok, ako sú prevádzky s procesom rozvlákňovania, alebo z
komunálnych odpadových vôd, je v súčasnej dobe pomerne prísne kontrolovaný z hľadiska
životného prostredia. Prevádzky využívajú rôzne typy riešení, ktoré sa používajú na čistenie
odpadových vôd, aby bolo zaistené, že sú v prevádzke dodržiavané predpisy na ochranu
životného prostredia.
[0004] Väčšina odpadových vôd z celulózo-papierenského priemyslu je spracovávaná v
biologických čističkách odpadových vôd (zariadenie na aktívny kal). Niektoré z nich
spracovávajú tiež odpadové vody z okolitých komunít. Biologické systémy čistenia
odpadových vôd je možné použiť najmä na zníženie množstva organických látok s malými
molekulami. Biologické čistenie odpadových vôd využíva schopnosť mikroorganizmov žiť
v odpadových vodách. Mikroorganizmy rozptyľujú rozpustené a koloidné odpadové látky a
používajú ich ako výživu. Odpadové látky sa odstraňujú čiastočne ako biologická hmota a
čiastočne ich premenou na oxid uhličitý a vodu.
[0005] Procesy čistenia odpadových vôd obvykle zahrnujú radu chemických a mechanických
fáz. V skorej fázy je z odpadovej vody odstránený vláknitý primárny kal. Potom môže byť
upravené pH, pretože najvhodnejšie pH pre biologický kal je 7 - 7,5 a vhodný rozsah je 6,8 8. pH je riadené dávkovaním bázy (obvykle CaCO3 vo forme vápenca) alebo kyseliny do
odpadovej vody pred prevzdušňovaním v závislosti na pH pritekajúcej odpadovej vody.
Môže byť tiež upravená koncentrácia živín v zvyšnej odpadovej vode, pretože následné
aeróbne čistenie pomocou bakteriálnych procesov vyžaduje určité množstvo živín. Pri
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biologickom čistení sa používajú prírodné mikróby, ktoré ako výživu používajú organické
materiály z odpadových vôd. Metódy biologického čistenia môžu zahrnovať napríklad proces
aktívneho kalu, anaeróbne čistenie, biologickú filtráciu a prevzdušňovanú nádrž. Baktérie
prítomné v biologických procesoch oxidačne degradujú organické zlúčeniny prítomné
v odpadovej vode, čím znižujú chemickú spotrebu kyslíka (CHSK). Pretože je v procese
vyžadovaný kyslík, môže byť pridávaný prevzdušňovaním. Potom, čo bakteriálne procesy
prebiehali dostatočne dlho, napríklad približne tri týždne, sa biologický kal oddelí od
odpadovej vody.
[0006] Kaly sa obvykle spracovávajú po zahustení v odtokovom pásovom lise a spaľujú sa v
kotle na kôru spoločne s kôrou pochádzajúcou z odkôrovania dreva a popol sa ukladá na
skládku. Kaly je možné tiež biologicky upravovať anaeróbnym vyhnívaním za účelom
získania cenného bioplynu alebo kompostovaním, kde je možné kaly využiť ako hnojivo
alebo pri terénnych úpravách. Likvidácia biologického kalu však v súčasnej dobe predstavuje
rôzne problémy. Má nepríjemný zápach a je potenciálne škodlivý pre životné prostredie,
pretože obsahuje baktérie a ďalšie možné mikroorganizmy. Obvykle tiež obsahuje veľké
množstvo fosforu, ďalších živín, draslíka, chloridov, zvyškov chemikálií, rôznych
nespracovateľných prvkov (NPE) a ťažkých kovov. Biologický kal zadržuje veľké množstvo
vody, tak že likvidácia biologického kalu spaľovaním nie je nijak zvlášť energeticky účinná,
aj keď je časť vody odstránená napr. centrifugáciou pred spálením. Závody na výrobu
buničiny často miešajú biologický kal s čiernym luhom, ale NPE z biokalov majú tendenciu
do týchto procesov zasahovať. Pokiaľ je biologický kal privádzaný do jednotky na
regeneráciu sódy, môže to spôsobiť problémy pri regenerácii sody, napr. kvôli prítomnosti
NPE. Napríklad, prítomnosť draslíka a chloridu môže spôsobiť tvorbu strusky na teplo
dodávajúcich povrchoch jednotky na regeneráciu sódy, čím sa znižuje schopnosť jednotky na
regeneráciu sódy produkovať teplo. Biologický kal je tiež spaľovaný v kombinovanom kotli
na teplo a energii, napr. po zmiešaní s vláknitým primárnym kalom. Kombinované kotle na
teplo a energiu niektorých závodov na výrobu buničiny však môžu mať značné prestoje,
najmä počas leta, kedy je nutné použiť iné spôsoby likvidácie biologického kalu.
[0007] Vynálezcovia rozpoznali potrebu spôsobu spracovania biologického kalu.
[0008] EP 0018348 opisuje spôsob spracovania čistiarenských kalov.
[0009] US 3,697,417 opisuje postup tepelného spracovania čistiarenského kalu.
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[0010]

US

2009/0130733

opisuje

spôsob

výroby

hydrolyzovaného,

sterilného,

denaturovaného produktu z infekčného organického odpadového materiálu.
CIEĽ VYNÁLEZU
[0011] Cieľom vynálezu je poskytnúť nový druh spôsobu spracovania biologického kalu.
PODSTATA VYNÁLEZU
[0012] Spôsob podľa predloženého vynálezu sa vyznačuje tým, čo je uvedené v nárokoch.
STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV
[0013] Sprievodný výkres, ktorý je zahrnutý, aby poskytol ďalšie pochopenie vynálezu, a
tvorí súčasť tohto opisu, ilustruje uskutočnenie vynálezu a spolu s opisom pomáha vysvetliť
princípy vynálezu. Na výkrese:
Obr. 1 je schéma reaktorového systému na implementáciu spôsobu podľa jedného
uskutočnenia predkladaného vynálezu.
PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
[0014] Predkladaný vynález sa takisto týka spôsobu úpravy biologického kalu, kde tento
spôsob zahrnuje


zmiešanie biologického kalu s biologickým materiálom za vzniku zmesi, kde sušina
biologického kalu je aspoň 0,01 % (hmotn./hmotn.) z celkovej sušiny zmesi a kde
biologickým materiálom je kôra;



spracovanie zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom za prítomnosti
pary; a



náhle alebo výbušné uvoľnenie tlaku, aby sa narušila štruktúra zmesi.

[0015] Pod pojmom „biologický kal“ sa rozumie kal, ktorý je možné získať z biologického
čistenia odpadových vôd, tj. zvyškový polotuhý materiál, ktorý zostal z procesu biologického
čistenia odpadových vôd. Biologický kal obvykle obsahuje rôzne organické, anorganické a
mikrobiologické kontaminanty.
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[0016] Biologický kal a biologický materiál môžu byť zmiešané napr. pomocou vhodného
zariadenia, ako je mixér alebo miesič, pred spracovaním pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C
pod tlakom za prítomnosti pary. Biologický materiál môže byť nadrvený, nasekaný alebo
pomletý. Biologický materiál môže byť napríklad pred miesením pomletý pomocou
kladivového mlyna.
[0017] Spracovanie pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom za prítomnosti pary môže
byť vykonané napr. v reaktorovej nádobe. Vhodná reaktorová nádoba môže byť napr. reaktor
alebo zátkový slimák. Pri spracovaní pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom za
prítomnosti pary zmes do určitej miery hydrolyzuje a bunkové štruktúry v zmesi sa
rozpadajú. Napríklad môže v zmesi počas spracovania vznikať kyselina octová. Niektoré
zložky, ako je lignín, obsiahnuté v zmesi, sa môžu uvoľňovať z bunkových stien a byť v
zmesi rovnomernejšie distribuované. To môže učiniť zmes prístupnejšiu pre ďalšiu fyzikálnu
a/alebo chemickú úpravu.
[0018] Tlak môže byť uvoľnený napr. vytlačovaním zmesi spracovanej pri teplote v rozmedzí
160 - 295 °C pod tlakom za prítomnosti pary cez vypúšťací otvor. Tlak za vypúšťacím
otvorom by mal byť nižší než tlak počas spracovania pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C za
prítomnosti pary.
[0019] Keď sa tlak uvoľní náhle alebo výbušne, štruktúra zmesi, napr. štruktúra bunkových
stien a vláken prítomných v biomase obsiahnutej v zmesi, môže prasknúť.
[0020] Tlak sa uvoľní náhle alebo výbušne, aby sa narušila štruktúra zmesi.
[0021] V jednom uskutočnení je sušina biologického kalu aspoň 0,1 % (hmotn./hmotn.) alebo
aspoň 1 % (hmotn./hmotn.), alebo aspoň 2 % (hmotn./hmotn.), alebo aspoň 5 %
(hmotn./hmotn.), alebo 0,01 – 40 % (hmotn./hmotn.), alebo 0,1 – 20 % (hmotn./hmotn.),
alebo 1-10 % (hmotn./hmotn.), alebo 2 – 5 % (hmotn./hmotn.) z celkovej sušiny zmesi.
[0022] Množstvo sušiny biologického kalu z celkovej sušiny zmesi nie je nijak zvlášť
obmedzené. Napríklad zmesi, v ktorých je sušina biologického kalu približne 1 – 10 %
(hmotn./hmotn.) alebo približne 2 - 5% (hmotn./hmotn.) z celkovej sušiny zmesi, môžu byť
dostatočné na umožnenie spracovania produkovaného biologického kalu v procese čistenia
odpadových vôd v zariadení, ako je rozvlákňovacie zariadenie. Ďalej sa maximálne množstvo
sušiny biologického kalu môže líšiť, napr. v závislosti na obsahu vody v biologickom kale,
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použitom biologickom materiáli a použitom zariadení, a môže tak predstavovať viac než 40
% (hmotn./hmotn.) celkovej sušiny zmesi. Množstvo sušiny biologického kalu z celkovej
sušiny zmesi je možné zvoliť tak, aby sa vytvorila rovnomerná z mes.
[0023] Para môže vznikať pri spracovaní pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom, ako
sa odparuje voda alebo vlhkosť obsiahnutá v zmesi, alebo môže byť privádzaná do zmesi
počas spracovania. Para môže byť privádzaná do zmesi. Para môže byť privádzaná počas,
pred alebo počas aj pred spracovaním zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom
za prítomnosti pary.
[0024] Doba potrebná na spracovanie zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom
za prítomnosti pary sa môže líšiť v závislosti na množstve faktorov, ako je biologický
materiál, teplota, tlak a veľkosť použitého zariadenia.
[0025] V jednom uskutočnení sa zmes spracováva pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod
tlakom za prítomnosti pary po dobu 1 - 60 minút, alebo po dobu 1 - 5 minút, alebo po dobu 5
- 30 minút.
[0026] Tlak potrebný na spracovanie zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C za
prítomnosti pary sa môže tiež líšiť v závislosti na množstve faktorov, ako je biologický
materiál, teplota a použité zariadenie.
[0027] V jednom uskutočnení je tlak aspoň 2 bary, alebo aspoň 3 bary, alebo aspoň 5 barov,
alebo aspoň 10 barov, alebo v rozmedzí 2 - 50 barov, alebo v rozmedzí 3 - 10 barov, alebo v
rozmedzí 5 - 10 barov alebo v rozmedzí 10 - 20 barov.
[0028] V jednom uskutočnení je tlak dostatočný na umožnenie jeho náhleho alebo výbušného
uvoľnenia.
[0029] V jednom uskutočnení je tlak uvoľnený na tlak nižší než 5 barov alebo nižší než 4
bary alebo nižší než 2 bary alebo približne 1 bar alebo na okolitý tlak.
[0030] V jednom uskutočnení je tlak uvoľnený znížením tlaku o aspoň 50 % tlaku alebo o 60
% tlaku alebo aspoň o 70 % tlaku alebo aspoň o 75 % tlaku.
[0031] V mnohých uskutočneniach nie je nutné uvoľňovať tlak na okolitý tlak alebo na tlak
asi 1 bar za predpokladu, že sa tlak uvoľní na podstatne nižší tlak.
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[0032] Teplota potrebná na spracovanie zmesi pod tlakom za prítomnosti pary sa môže
rovnako líšiť. Napríklad, pokiaľ biologický kal obsahuje veľké množstvo vody, môže byť
vyžadovaná vyššia teplota (a/alebo prípadne dlhšia doba spracovania).
[0033] V jednom uskutočnení sa zmes spracováva pri teplote v rozmedzí 215 - 295 °C, alebo
v rozmedzí 160 - 260 °C, alebo v rozmedzí 200 - 230 °C, alebo v rozmedzí 190 - 230 °C
alebo v rozmedzí 190 - 220 °C.
[0034] V jednom uskutočnení je biologický kal pred zmiešaním s materiálom na biologickej
báze predupravený. Biologický kal môže byť predupravený, aby sa zvýšil obsah sušiny v
biologickom kale. To je možné vykonať napr. odstredením biologického kalu. Predúprava
môže zvýšiť obsah sušiny v biologickom kale približne o 10 %, alebo dokonca o približne 15
%. V jednom uskutočnení je biologický kal zmiešaný s vláknitým primárnym kalom pred
zmiešaním s materiálom na biologickej bázy.
[0035] Pod pojmom "vláknitý primárny kal" je treba rozumieť kal, ktorý je možné získať
mechanickým čistením, napr. predbežným čírením, odpadových vôd. Vláknitý primárny kal,
ktorý je možné získať napr. z odpadových vôd z rozvlákňovania obvykle obsahuje zložky
pochádzajúce z kôry, vláken, rôznych prísad a pigmentov .
[0036] V jednom uskutočnení sa zmes odvodní pred spracovaním zmesi pri teplote v
rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom za prítomnosti pary. Odvodnenie môže byť vykonané
napr. lisovaním zmesi alebo vytlačovaním zmesi zátkovým slimákom. Táto metóda však nie
je zvlášť citlivá na množstve vody.
[0037] V jednom uskutočnení je zmes lisovaná za vzniku koláča pred spracovaním zmesi pri
teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom za prítomnosti pary.
[0038] Zmes môže byť lisovaná pretlačením zmesi zátkovým slimákom.
[0039] Zmes môže byť taktiež lisovaná a zmes alebo koláč privádzané vytlačovaním zmesi
cez zátkový slimák do reaktora na spracovanie zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod
tlakom za prítomnosti pary.
[0040] Zmes môže byť lisovaná za vzniku koláča a koláč je privádzaný vytlačovaním zmesi
cez zátkový slimák do reaktora na spracovanie zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod
tlakom za prítomnosti pary.
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[0041] Lisovanie môže byť vykonávané napr. pretlačením zmesi cez zátkový slimák, ktorý
má nadol sa zužujúci prierez. Pri lisovaní sa zo zmesi odstráni voda. V takomto uskutočnení
môže zmes tvoriť predbežný povlak na vnútornom povrchu krytu zátkového slimáka. Takýto
predbežný povlak môže pomôcť pri lisovaní a/alebo odstránení vody.
[0042] V jednom uskutočnení je zmes impregnovaná vodou alebo vodným roztokom pred
spracovaním zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom za prítomnosti pary.
Vodný roztok môže byť napr. zriedený kyslý roztok.
[0043] Spôsob môže byť implementovaný ako kontinuálny alebo dávkový proces.
[0044] Biologický materiál môže byť pred zmiešaním s biologickým kalom odvodnený.
Odvodnenie zvyšuje obsah sušiny a môže znížiť odvodnenie zmesi v nasledujúcich fázach
metódy, napr. predúprave zmesi.
[0045] Biologický materiál je kôra alebo je ňou tvorený.
[0046] Kôra ako biologický materiál vykazuje priaznivú stlačiteľnosť a schopnosť spojovať
zmes dohromady. Môže umožniť, aby bol biologický kal poskytovaný vo forme vhodnej na
lisovanie, napr. pomocou zátkového slimáka, a privádzaný do reaktora na jeho spracovanie
pri teplote 160-295 °C pod tlakom za prítomnosti pary. Môže tiež umožniť vykonávanie
metódy kontinuálnym spôsobom. Priaznivé zloženie môže mať tiež zmes biologického kalu s
materiálom na biologickej báze s obsahom kôry. Zmes biologického kalu s biologickým
materiálom obsahujúcim kôru môže mať tiež vysoký obsah energie. Môže tak vzniknúť
produkt pre spôsob vhodný na využitie, napr. na spaľovanie v kombinovanom kotle na
výrobu elektriny a tepla alebo vo vápennej peci, pretože zmes môže obsahovať malé
množstvo škodlivých zložiek, ako je draslík, chloridy a/alebo iné nespracovateľné prvky, a
produkt môže poskytovať relatívne nízke množstvo popola pri spálení a popol môže mať
priaznivé zloženie.
[0047] Prítomnosť ďalších biologických materiálov alebo iných zložiek v zmesi nie je nutne
vylúčená.
[0048] Kôra môže byť pomletá alebo podrvená.
[0049] V jednom uskutočnení biologický vláknitý materiál zahrnuje vláknitý materiál na báze
dreva, rašeliny, vláknitého primárneho kalu alebo akejkoľvek ich zmesi.
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[0050] V jednom uskutočnení, biologický vláknitý materiál obsahuje materiál vybraný zo
skupiny pozostávajúcej z vláknitého materiálu na báze dreva, rašeliny, vláknitého primárneho
kalu a akejkoľvek ich zmesi.
[0051] V jednom uskutočnení, biologický vláknitý materiál je alebo pozostáva z materiálu
vybraného zo skupiny pozostávajúcej z vláknitého materiálu na báze dreva, rašeliny,
vláknitého primárneho kalu a akejkoľvek ich zmesi.
[0052] V jednom uskutočnení, vláknitý materiál na báze dreva obsahuje drvený recyklovaný
drevený materiál, drevené štiepky, piliny alebo akúkoľvek ich zmes.
[0053] V jednom uskutočnení, vláknitý materiál na báze dreva obsahuje materiál vybraný zo
skupiny, ktorú tvorí drvený recyklovaný drevený materiál, drevené štiepky, piliny
a akákoľvek ich zmes.
[0054] V jednom uskutočnení, vláknitý materiál na báze dreva je alebo pozostáva z materiálu
vybraného zo skupiny, ktorú tvorí drvený recyklovaný drevený materiál, drevené štiepky,
piliny a akákoľvek ich zmes.
[0055] V zásade je možné biologický kal získať alebo odvodiť z akéhokoľvek procesu, ktorý
zahrnuje aeróbny proces čistenia odpadových vôd.
[0056] V jednom uskutočnení je možné biologický kal získať z procesu čistenia odpadovej
vody, ktorú je možné získať z procesu rozvlákňovania alebo z komunálnych odpadových
vôd.
[0057] V jednom uskutočnení je možné biologický kal získať z procesu čistenia odpadnej
vody, ktorú je možné získať z procesu rozvlákňovania, procesu chemického rozvlákňovania
alebo procesu výroby papiera.
[0058] V jednom uskutočnení sa zmes po uvoľnení tlaku suší. To je možné vykonať napr.
vypúšťaním zmesi do sušičky. Sušenie môže byť vykonávané pod tlakom. V jednom
uskutočnení sa zmes suší pri tlaku nižšom než 5 barov alebo nižšom než 4 bary alebo nižšom
než 2 bary, alebo pri tlaku v rozmedzí 1 až 5 barov alebo tlaku približne 1 bar, alebo okolitom
tlaku. V jednom uskutočnení sa zmes suší pri teplote v rozmedzí 20 - 150 °C alebo v
rozmedzí 50 - 150 °C alebo v rozmedzí 70 - 140 °C.
[0059] V jednom uskutočnení sa zmes po uvoľnení tlaku spaľuje.
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[0060] V jednom uskutočnení sa zmes po uvoľnení tlaku peletizuje.
[0061] V jednom uskutočnení sa zmes po uvoľnení tlaku peletizuje a spaľuje.
[0062] V jednom uskutočnení sa zmes spaľuje v kombinovanom kotle na teplo a energiu
alebo vo vápennej peci.
[0063] V jednom uskutočnení spôsob zahrnuje


zmiešanie biologického kalu s kôrou za vzniku zmesi, pričom sušina biologického
kalu je aspoň 0,01 % (hmotn./hmotn.) z celkovej sušiny zmesi;



spracovanie zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom za prítomnosti
pary; a



uvoľnenie tlaku náhle alebo výbušne.

[0064] V jednom uskutočnení, spôsob zahrnuje


zmiešanie biologického kalu s kôrou za vzniku zmesi, pričom sušina biologického
kalu je aspoň 0,01 % (hmotn./hmotn.) z celkovej sušiny zmesi;



lisovanie zmesi za vzniku koláča a plnenie koláča vytlačovaním zmesi cez zátkový
slimák do reaktoru na spracovanie zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod
tlakom za prítomnosti pary;



spracovanie zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom za prítomnosti
pary; a



uvoľnenie tlaku náhle alebo výbušne.

[0065] Takýto spôsob môže byť implementovaný ako kontinuálny proces.
[0066] Je taktiež opísaný produkt, ktorý je možné získať spôsobom podľa jedného alebo
viacerých uskutočnení vynálezu.
[0067] Produkt má obvykle hnedú alebo hnedastú farbu a rašelinovú konzistenciu.
[0068] Taktiež je opísané použitie produktu, ktorý je možné získať spôsobom podľa jedného
alebo viacerých uskutočnení vynálezu, na výrobu energie.
[0069] Takisto je opísané použitie produktu, ktorý je možné získať spôsobom podľa jedného
alebo viacerých uskutočnení vynálezu, ako hnojiva.
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[0070] Takisto je opísané použitie produktu, ktorý je možné získať spôsobom podľa jedného
alebo viacerých uskutočnení vynálezu, na zlepšenie kvality pôdneho materiálu.
[0071] Uskutočnenia vynálezu opísané vyššie môžu byť použité v akejkoľvek vzájomnej
kombinácii. Niekoľko uskutočnení môže byť spojených dohromady za účelom vytvorenia
ďalšieho uskutočnenia vynálezu. Spôsob, ktorého sa vynález týka, môže zahrnovať aspoň
jedno z vyššie opísaných uskutočnení vynálezu.
[0072] Výhodou je, že produkt, ktorý je možné týmto spôsobom získať, má vysoký obsah
sušiny. Môže tak byť spaľovaný s vysokou energetickou účinnosťou. Spaľovanie produktu
môže produkovať viac tepelnej energie, než je nutné na jeho produkciu. Produkt má tiež
relatívne nízky obsah kontaminantov, ako sú NPE, draslík, chloridy a ťažké kovy.
[0073] Výhodou predkladaného vynálezu je, že tento spôsob odstraňuje významné množstvo
NPE z biologického kalu.
[0074] Výhodou predkladaného vynálezu je, že tento spôsob významne zvyšuje energetický
obsah biologického kalu. To poskytuje omnoho širšie možnosti využitia väčšej palety
biologických kalov na výrobu energie.
[0075] Výhodou predkladaného vynálezu je, že tento spôsob je robustný a relatívne
energeticky účinný. Produkt môže byť sušený a ďalej používaný alebo spracovávaný
energeticky účinným spôsobom.
[0076] Výhodou je, že produkt, ktorý je možné týmto spôsobom získať, je typicky sterilný a
má menej nepríjemný zápach než surový biologický kal.
[0077] Výhodou predkladaného vynálezu je, že umožňuje účinné odstraňovanie a likvidáciu
fosforu, NPE a ďalších zložiek prítomných v odpadových vodách a v biologickom kale
získanom z odpadových vôd.
[0078] Výhodou predkladaného vynálezu je, že spôsob môže byť implementovaný
kontinuálne.
[0079] Výhodou predkladaného vynálezu je, že biologický kal môže byť formulovaný
spôsobom, ktorý umožňuje účinné spracovanie a likvidáciu biologického kalu. Zmes
obsahujúca biologický kal môže vykazovať priaznivú stlačiteľnosť a schopnosť spojovať
zmes dohromady. Môže preto umožniť, aby bol biologický kal poskytovaný vo forme
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vhodnej na lisovanie, napr. pomocou zátkového slimáka, a privádzaný do reaktora na
spracovanie pri teplote 160-295 °C pod tlakom za prítomnosti pary.
[0080] Výhodou predkladaného vynálezu je, že potreba odvodnenia biologického kalu pred
spracovaním môže byť znížená alebo dokonca eliminovaná.
PRÍKLADY
[0081] Teraz bude podrobne odkazované na uskutočnenie predkladaného vynálezu, ktorého
príklad je znázornený na priloženom výkrese.
[0082] Nižšie uvedený opis opisuje niektoré uskutočnenia vynálezu tak podrobne, že
odborník v odbore je schopný použiť vynález na základe tohto opisu. Nie všetky kroky
uskutočnenia sú podrobne diskutované, pretože rada krokov bude odborníkovi zrejmá na
základe tohto opisu.
[0083] Obrázok 1 ilustruje systém reaktora, ktorý môže byť použitý na realizáciu spôsobu
podľa jedného uskutočnenia predkladaného vynálezu na spracovanie biologického kalu.
[0084] Zmes biologického kalu a biologického materiálu 1 sa privádza do systému z
veľkoobjemovej nádoby 2. Z veľkoobjemovej nádoby 2 sa zmes presúva pásovým
dopravníkom 3, na ktorého konci je vyrovnávacie zariadenie 4, napríklad hrable alebo štetec,
ktoré vyrovnajú zmes. Vyrovnaná zmes je vedená cez podávací slimák 5 a ďalej cez zátkový
slimákový podávač 6. Zátkový slimákový podávač 6 je v tomto uskutočnení zvislý a má
smerom nadol sa zužujúci prierez. Skriňa zátkového slimákového podávača 6 obsahuje
perforácie (na obrázku nie sú znázornené), ktorými môže prechádzať voda. Keď je zmes
pretlačovaná zátkovým slimákovým podávačom 6, voda sa odstraňuje ako odtok z lisovania
7. Zmes tvorí kompaktný koláč na spodnom konci zátkového slimákového podávača 6. Tento
kompaktný koláč je nepriepustný pre paru. Koláč je tlačený do reaktorovej nádoby 8. V
tomto uskutočnení je reaktorovou nádobou 8 tiež zátkový slimák. Do reaktorovej nádoby 8 sa
privádza para 9. V tomto príkladnom uskutočnení môže byť tlak v reaktorovej nádobe asi 3 4 bar a teplota asi 200 - 220 °C. Na konci reaktorovej nádoby 8 sa tlak uvoľní priechodom
spracovanej zmesi do výtlaku 10. Výtlak 10 môže zahrnovať napr. zátkový slimák. Tlak vo
výtlaku 10 je výrazne nižší než 3 - 4 bar, napríklad približne 1 bar. Vypúšťaná zmes sa vedie
do sušičky 11 a vysušený produkt 12 sa regeneruje.
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PRÍKLAD 1 - Spracovanie biologického kalu
[0085] V skúšobných chodoch bola spracovaná dávka biologického kalu s obsahom sušiny
4,7 %. Zmes kôry z mäkkého aj tvrdého dreva s obsahom sušiny 47 % bola namletá pomocou
kladivového mlynu za použitia oddeľovacej dosky s priemerom ôk sita 20 mm a odvodnená.
Odvodnená zmes kôry bola zmiešaná s biologickým kalom jemným miešaním v betónovom
mixéri. Boli získané zmesi, v ktorých bola sušina biologického kalu 2,5 % alebo 5 %
(hmotn./hmotn.) z celkovej sušiny zmesi.
[0086] Zmes bola najprv dávkovaná pomocou slimákového podávača do zátkového slimáka.
V zátkovom slimáku bola časť vody obsiahnutá v zmesi odstránená ako odtok z lisovania a
zmes bola stlačená. Stlačená zmes bola dávkovaná zátkovým slimákom do horizontálneho
reaktora, do ktorého bola privádzaná para. Parametre spracovania v reaktore v rôznych
cykloch boli nasledujúce:
Doba zdržania (minúty)

3,4 - 5,1

Dávkovací slimák (kW)

0,5 - 0,7

Zátkový slimák (kW)

1,3 - 1,8

Zátkový slimák (ot./min)

18,0 - 26,2

Vstup do reaktora (°C)

181,8 - 194,3

Výstup z reaktora (°C)

169,1 - 178,2

Teplota pary v reaktore (°C)

202,2 - 204,9

Tlak v reaktore (bar)

15,3 - 16,1

Rýchlosť posuvu

54 kg/h

Prietok pary

510 kg/h

[0087] Tlak bol uvoľnený explozívne vypustením spracovanej zmesi na tlak približne 3,8
baru. Vypustená zmes bola dopravená do sušičky. Podmienky v sušičke boli nasledujúce:
Vstup sušičky (°C)

124,4 - 138,2

Výstup sušičky (°C)

74,2 - 82,6

Sušička (°C)

279,6 - 383,7

Tlak v sušičke (bar)

3,8

[0088] Po každom chode bola odobraná vzorka zo vstupu, z odtoku zo slimákového lisu a zo
sušeného konečného produktu. Namerané hmotnostné bilancie ukázali, že asi 50 %
biologického kalu obsiahnutého v zmesi vstúpilo do reaktora.
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[0089] Spracovanie bolo vykonané bez akýchkoľvek neočakávaných porúch chodu. Zmes
bola dobre odvodnená.
[0090] Odborníkovi v odbore je zrejmé, že s rozvojom technológie môže byť základná
myšlienka vynálezu implementovaná rôznymi spôsobmi. Vynález a jeho uskutočnenie sa teda
neobmedzujú na vyššie opísané príklady; miesto toho sa môžu líšiť v rámci rozsahu nárokov.
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Patentové nároky
1. Spôsob spracovania biologického kalu, kde spôsob zahrnuje
- zmiešanie biologického kalu s biologickým materiálom za vzniku zmesi, kde sušina
biologického kalu je aspoň 0,01 % (hmotn./hmotn.) z celkovej sušiny zmesi, a kde
biologickým materiálom je kôra;
- spracovanie zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom za prítomnosti
pary; a
- náhle alebo výbušné uvoľnenie tlaku, aby sa narušila štruktúra zmesi.
2. Spôsob podľa nároku 1, kde sušina biologického kalu je aspoň 0,1 % (hmotn./hmotn.),
alebo aspoň 1 % (hmotn./hmotn.), alebo aspoň 2 % (hmotn./hmotn.), alebo aspoň 5 %
(hmotn./hmotn.), alebo 0,01 – 40 % (hmotn./hmotn.), alebo 0,1 - 20% (hmotn./hmotn.), alebo
1 – 10 % (hmotn./hmotn.), alebo 2 – 5 % (hmotn./hmotn.) z celkovej sušiny zmesi.
3. Spôsob podľa nároku 1 alebo 2, kde sa zmes spracováva pri teplote v rozmedzí 160 - 295
°C pod tlakom za prítomnosti pary po dobu 1 - 60 minút, alebo po dobu 1 - 5 minút, alebo po
dobu 5 - 30 minút.
4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 3, kde tlak je aspoň 2 bary, alebo aspoň 3 bary,
alebo aspoň 10 barov, alebo v rozmedzí 2 - 50 barov, alebo v rozmedzí 3 - 10 barov, alebo v
rozmedzí 10 - 20 barov.
5. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 4, kde sa tlak uvoľní na tlak nižší než 5 barov
alebo nižší než 4 bary alebo nižší než 2 bary alebo približne 1 bar alebo na okolitý tlak.
6. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 5, kde sa tlak uvoľní znížením tlaku o aspoň 50
% tlaku, alebo o 60 % tlaku, alebo aspoň o 70 % tlaku, alebo aspoň 75 % tlaku.
7. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 6, kde sa zmes spracováva pri teplote v
rozmedzí 215 - 295 °C, alebo v rozmedzí 160 - 260 °C, alebo v rozmedzí 200 - 230 °C alebo
v rozmedzí 190 - 230 °C, alebo v rozmedzí 190 - 220 °C.
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8. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 7, kde sa zmes odvodní pred spracovaním
zmesi pri teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom za prítomnosti pary.
9. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 8, kde sa zmes pred spracovaním zmesi pri
teplote v rozmedzí 160 - 295 °C pod tlakom za prítomnosti pary lisuje za vzniku koláča.
10. Spôsob podľa nároku 9, kde je zmes lisovaná pretlačovaním zmesi zátkovým slimákom.
11. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 10, kde biologický kal je možné získať z
procesu čistenia odpadovej vody, ktorú je možné získať z procesu rozvlákňovania, procesu
chemického rozvlákňovania alebo procesu výroby papiera.
12. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 11, kde biologický kal je možné získať z
procesu čistenia odpadovej vody, ktorú je možné získať z komunálnych odpadových vôd.
13. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 12, kde zmes je spálená alebo peletizovaná a
spálená po uvoľnení tlaku.
14. Spôsob podľa nároku 13, pri ktorom sa zmes spaľuje v kombinovanom tepelnom a
energetickom kotle alebo vo vápennej peci.
15. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 - 14, kde spôsob je implementovaný ako
kontinuálny proces.
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