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KONTINUÁLNY SPÔSOB VÝROBY BUNIČINY

Opis

Oblasť techniky
[0001] Vynález sa týka zlepšeného kontinuálneho spôsobu výroby buničiny s
veľmi vysokou belosťou, > 90 % a obsahu lignínu <5 % hmotn./hmotn., z
rozomletých trávnych surovín, ako je miscanthus (Miscanthus x giganteus,
Andersson).

Technický problém
[0002] Hlavným technickým problémom, vyriešeným predkladaným vynálezom,
je vytvorenie nového spôsobu výroby buničiny, ktorá má vysokú belosť, z trávnej
suroviny účinným spôsobom. Tento účinný spôsob je dosiahnutý použitím čo
najmenšieho množstva nenákladných chemických látok prijateľných pre životné
prostredie a čo najmiernejších podmienok štiepenia a bielenia. Takýto postup by
mal tiež zaistiť maximálne zachovanie prírodných celulózových vlákien z
východiskovej suroviny.
[0003] Konvenčná výroba buničiny používa chemikálie na báze síry s vysokou
spotrebou vody a energie alebo miernejšie procesy na báze hydroxidu sodného,
ale s vysokou spotrebou energie na intenzívne dispergovanie buničiny, čo všetko
dohromady má veľký celkový negatívny dopad na životné prostredie.
[0004] Najdôležitejšie znaky každej úspešnej výroby buničiny z trávnej suroviny
sú:
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i) čo najmiernejšie štiepenie rozomletého rastlinného materiálu za účelom
odstránenia nežiadúcej necelulózovej frakcie, najmä lignínu;
(ii) použitie minimálnej mechanickej zostrihovej sily, vrátane mierneho
rozptyľovania a ďalšieho spracovania suspenzie buničiny;
iii) opatrné a účinné bielenie; za účelom zachovania prírodných celulózových
vlákien, čo je kľúčovým základom pre vysoko kvalitný papier;
(iv) účinné odstránenie lignínu a iných necelulózových vedľajších produktov
až do prijateľnej úrovne, výhodne do 5 % hmotn./hmotn.; a
(v) účinná regenerácia štiepiacich chemikálií a vody na spracovanie z
čierneho lúhu, aby sa zaistil uzavretý cyklus materiálovej bilancie procesu a
tým minimálny dopad na životné prostredie.
[0005] Prvým technickým problémom riešeným pomocou opísaného vynálezu je
použitie miernejších a optimalizovaných chemických činidiel počas štiepiacich a
bieliacich krokov a veľmi vysoká belosť, vyššia než 90 %, čím sa zabráni tvrdým
a vysoko energeticky náročným výrobným podmienkam, použitiu nebezpečných
chemických látok a látok na báze síry, a znečisteniu životného prostredia
odpadovými

vodami

obsahujúcimi

zvyšky

všetkých

týchto

procesných

chemických látok.
[0006] Technickým problémom vyriešeným opísaným vynálezom je nájdenie
riešenia v rámci "zelenej" chemickej technológie, charakterizovanej:
a) veľmi miernymi podmienkami štiepenia a bielenia novým bieliacim
systémom na báze peroxidu vodíka (H2O2) bez použitia hydroxidu sodného;
b) vysokou koncentráciou celulózovej suspenzie počas štiepenia; teda
vysokým výstupom celulózy na objem (produktivitou);
c) vysokou konzerváciou prírodných vlákien z východiskového materiálu za
použitia podmienok mierneho štiepenia a bielenia, ako aj minimálneho
mechanického namáhania pri dispergovaní a prípadnom skríningu; a
d) úplnou regeneráciou štiepiacich chemikálií a technologických vôd prakticky
bez ovplyvnenia životného prostredia integrovaným spôsobom tak, aby
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odstránenie lignínu a iných necelulózových vedľajších produktov z použitého
(čierneho) lúhu a odpadovej vody bolo sprevádzané regeneráciou roztoku
štiepiacich chemikálií - tzv. "bieleho lúhu".
[0007] Podľa našich najlepších znalostí sa jedná o prvý ekologický proces výroby
buničiny, ktorý pracuje v tak miernych podmienkach štiepenia, s veľmi nízkou
spotrebou vody, nízkou spotrebou energie, ktorý môže produkovať celulózu s
veľmi vysokou belosťou, vyššou než 90 %, s <5 % hmotn./hmotn. lignínu, čo
môže poskytnúť papier najvyššej kvality s vynikajúcimi mechanickými
vlastnosťami. Spôsob podľa tohto vynálezu funguje dobre len vtedy, keď sa
použijú trávne suroviny.

Doterajší stav techniky
[0008] Výroba buničiny na výrobu papiera z obnoviteľných, rýchle rastúcich a
ekonomickejších surovín rastlín má v modernom papierenskom priemysle stále
väčší význam. Týmto spôsobom sa klasické procesy na báze dreva nahrádzajú
procesmi s trávnou surovinou, ako je miscanthus (Miscanthus x giganteus,
Andersson), proso prútnaté (Panicum virgatum, Linne), cirok (Sorghum druh,
Linne), trstina všeobecná (Phragmites australis, Cav.), trstina rákosovitá (Arundo
donax, Linne), slama z rôznych obilnín atď.
[0009] Napríklad miscanthus (Miscanthus x giganteus, Andersson) je jednou z
najvhodnejších trávnych surovín na takéto použitie; pozri odkaz 1 a 2:
1) G. Wegener: Pulping innovations in Germany, Ind. Crops Prod. 1 (1992)
113-117;
2) C. Cappelletto, F. Mongardini, B. Barberi, M. Sannibale, M. Brizzi, V.
Pignatelli: Papermaking pulps from the fibrous fraction of Miscanthus x
Giganteus, Ind. Crops Prod. 11 (2000) 205-210.
[0010] V rámci procesu výroby buničiny je najdôležitejšou fázou štiepenia. To
znamená varenie rozmelneného lignocelulózového materiálu vo vodnom roztoku
vhodných štiepiacich chemikálií. Pokiaľ ide o použité chemikálie, existuje
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niekoľko procesov rozvlákňovania. Najznámejšie technológie sú založené na
štiepení pomocou roztokov:
i) chemikálií obsahujúcich síru: uhličitanu sodného (Na2CO3) a siričitanu
sodného (Na2SO3), hydroxidu horečnatého [Mg (OH)2] a siričitanu
horečnatého (MgSO3), hydroxidu amónneho (NH4OH) a siričitanu amónneho
(NH4)2SO3], hydrogénsiričitanu vápenatého [Ca(HSO3)2], hydrogénsiričitanu
horečnatého [Mg(HSO3)2], hydroxidu sodného (NaOH), sulfidu sodného
(Na2S) a síranu sodného (Na2SO4);
ii) chemikálií neobsahujúcich síru: uhličitanu sodného (Na2CO3), hydroxidu
sodného (NaOH); a
(iii) kyselín, ako je kyselina dusičná (HNO3).
[0011] Takýto roztok chemikálií na štiepenie je tiež známy ako „biely lúh“, čo
predstavuje buď čerstvý, alebo regenerovaný roztok chemikálií na štiepenie.
Biely lúh pomáha odstraňovať necelulózové materiály, ktoré sú takto rozpustené
v roztoku, pričom v tejto kvapalnej fáze zostávajú suspendované relatívne čisté
celulózové vlákna.
[0012] Varená surovina

s

odstránenými necelulózovými

materiálmi, t.j.

"buničina", je na konci štiepenia suspendovaná v použitom roztoku, ktorý
obsahuje rôzne chemické formy necelulózových rastlinných zložiek a zvyšky
štiepiacich chemikálií. Táto vodná fáza sa nazýva „čierny lúh“. Buničina po
štiepení je teda suspenzia v podstate čistých celulózových vlákien v čiernom
lúhu.
[0013] Pokiaľ ide o druh štiepenia, ako jeden z najdôležitejších technologických
aspektov výroby buničiny, majú procesy, ktoré sú založené na zníženom
používaní chemických látok na báze síry, významné výhody. Najvýznamnejším
dôvodom je ekológia. Použitie bezsírnych procesov má zásadný význam v
ochrane životného prostredia a tiež predchádza problémom s koróziou na
výrobnom zariadení a tiež v otázkach toxikológie.
[0014] Jeden z ekologicky najšetrnejších bezsírnych procesov používa
technológiu na báze hydroxidu sodného. Použitie hydroxidu sodného (NaOH)
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ako samotnej chemikálie na štiepenie je známe v odbore a tiež konkrétne v
spracovaní suroviny na báze trávy, ako je ryžová slama, kavyľ, trstina, juta a
ďalšie. Jeden z procesov sa uskutočňuje s 5% vodným roztokom hydroxidu
sodného (NaOH) pri 90 °C po dobu niekoľkých hodín; pozri odkaz 3:
3) GB 770,687; Method of producing cellulose; prihlasovateľ Aschaffenburger
Zellstoffwerke (DE).
[0015] Kroky štiepenia môžu byť uskutočnené pomocou mikrovlnného (MW)
ohrevu. Zhu a spolupracovníci tak opísali proces predbežného spracovania
miscanthus /Miscanthus x giganteus, Andersson/ roztokom hydroxidu sodného
(NaOH) pri veľmi vysokých teplotách (130-200 °C) pri zvýšených tlakoch po dobu
20 minút pri zahrievaní MW. Takto vopred spracovaný miscanthus ďalej
poskytoval omnoho lepší výťažok v kyseline sírovej (H2SO4) - katalyzovaná
hydrolýza na glukózu ako východiskový materiál k fermentácii na bioetanol; pozri
odkaz 4:
4) Z. Zhu, D. J. Macquarrie, R. Simister, L. D. Gomez, S. J. McQueen-Mason:
Microwave assisted chemical pretreatment of Miscanthus under different
temperature regimes, Sustain. Chem. Process 3 (2015) DOI: 10.1186/s40508015-0041-6.
[0016] AJ keď je tento proces zameraný na produkciu glukózy z miscanthus,
takéto predbežné spracovanie naznačuje určitý potenciál vo využití MW na
štiepenie miscanthus. Reakčné podmienky opísané v odkaze 4 sú samozrejme
veľmi tvrdé a zjavne nezlučiteľné s výrobou vysoko kvalitných celulózových
vláken s vysokou belosťou.
[0017] Okrem štiepenia je ďalším dôležitým kľúčovým krokom pri výrobe celulózy
s vysokou belosťou krok bielenia. Najbežnejšie systémy na bielenie celulózy sú
systémy založené na systémoch obsahujúcich chlór, napr. chlórnan sodný
(NaOCl) alebo peroxid vodíka (H2O2), pričom druhý z týchto systémov je
výhodný.
[0018] Patent GB681661 opisuje spôsob bielenia buničiny za použitia
nasledujúceho bieliaceho systému:
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(a) 0,30 - 1,75 % peroxidu vodíka (H2O2);
(b) 0,75 až 3,25 % hydroxidu sodného (NaOH);
(c) 20-65 % buničiny (sušina); a
(d) do 100 % procesnej vody;
pri teplotách pod 54,4 °C (130 °F). Prípadne sa používa roztok kremičitanu
sodného (xNa2O • ySiO2) ako stabilizátor peroxidu vodíka; pozri odkaz 5:
5) GB681661A; Treatment of Chemical Pulp; applicant: Buffalo Electro-Chemical
Co., Inc. (US).
[0019] Tento dokument navrhuje použitie kombinácie peroxidu vodíka (H2O2) a
hydroxidu sodného (NaOH) ako bieliaci systém na celulózové materiály pri
relatívne miernych reakčných podmienkach, pod 54,4 °C. Použitie roztoku
kremičitanu sodného je uvedené len v súvislosti so stabilizačným účinkom na
H2O2.
[0020] Predkladaný vynález je tiež založený na bielení na báze peroxidu vodíka
(H2O2), ale hlavný, zásadný a výhodný rozdiel je v použití kombinácie H2O2 a
roztoku kremičitanu sodného (xNa2O • ySiO2), v podstate bez použitia hydroxidu
sodného (NaOH) ako pomocného činidla, ktorý, v reakcii s H2O2, vytvára
rovnovážnu koncentráciu hydroperoxidových aniónov (HOO-) ako skutočne
oxidujúcich zlúčenín.
[0021] Okrem konvenčného zahrievania v procese bielenia buničiny bolo tiež
použité zahrievanie pomocou mikrovĺn (MW). Týmto spôsobom Law opísal
spôsob a zariadenie na bielení buničiny pomocou MW; pozri odkaz 6:
6) CA2038651A1; K.-N. Law: Method and apparatus for bleaching pulps;
applicants: K.-N. Law, J. L. Valade (US).
[0022] Law a spolupracovníci ďalej opísali spôsob bielenia buničiny pomocou
MW zahrievania a kombinácie bieliacich chemikálií pozostávajúcich z peroxidu
vodíka (H2O2) a hydroxidu sodného (NaOH). Pri tomto postupe je možné tiež ako
stabilizátor pre H2O2 použiť voliteľne roztok kremičitanu sodného; pozri odkaz 7:
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7) K. N. Law, S. G. Luo, J. L. Valade: Characteristics of Peroxide Bleaching of
Microwave-Heated Thermomechanical Pulps, J. Pulp Paper Sci. 19 (1993) J181J-186.
[0023] Oba dokumenty uvádzajú, že MW možno všeobecne použiť ako
alternatívny zahrievací prostriedok pri bielení buničiny. Tieto dokumenty však
mlčia o účinku kombinovaného systému peroxid vodíka (H2O2) - kremičitan sodný
(xNa2O • ySiO2) bez použitia vysoko alkalického hydroxidu sodného (NaOH), na
účinnosť (výťažnosť, kvalita a belosť) bielenie buničiny z trávnej suroviny.
[0024] Okrem toho je jednou z vlastností spôsobu výroby buničiny s veľmi
vysokou belosťou určite to, či sa z buničiny odstránia varné chemikálie zo
štiepiacej fázy alebo sa môžu v buničine pred krokom bielenia zachovať.
[0025] Staršie procesy uskutočňovali odstránenie čierneho lúhu, ktorý obsahoval
štiepiace chemikálie, lignín a ďalšie necelulózové vedľajšie produkty.
[0026] Abu a spolupracovníci opísali spôsob výroby vláknitého celulózového
materiálu, ktorý zahŕňa: (1) rozomletie rastlinného materiálu, (2) zmiešaním s 0,51% vodným roztokom hydroxidu sodného (NaOH), (3) preosievanie, (4) priechod
takto získaného materiálu extrudérom, kde je materiál zmiešaný s peroxidom
vodíka (H2O2) pri 120 - 150 °C pri 20 baroch a (5) vypustenie z extrudéra a
premývanie vodou; pozri odkaz 8:
8) DE19603491A1; Production of fibrous cellulose material free from other plant
components; applicants: S. I. Abu, D. Kistmacher, R. Berg (DE).
[0027] Tento

dokument

navrhuje

možnosť

kontinuálneho

spracovania

rastlinného materiálu obsahujúceho celulózu štiepiacimi chemikáliami, ako je
hydroxid sodný (NaOH), a ďalšie bielenie peroxidom vodíka (H2O2), bez použitia
intermediárneho vymývania štiepiacich chemikálií (NaOH) pred bielením.
[0028] Predkladaný vynález je tiež charakterizovaný jedným z kľúčových detailov
tým, že nezahŕňa vymývanie zvyšných varných chemikálií po fáze štiepenia, ale
je priamo podrobený krokom dispergovania a bielenia.
[0029] Kľúčový rozdiel medzi spôsobom podľa vynálezu a DE19603491A1 je
však v skutočnosti, že prvý menovaný proces používa:
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i) štiepiaci systém založený na špecifických, optimalizovaných koncentráciách
štiepiacich chemikálií NaOH a NaCl; a
ii)

bieliaci

systém

založený

na

špecifických

a

optimalizovaných

koncentráciách H2O2 a kremičitanu sodného, v podstate bez akéhokoľvek
ďalšieho NaOH.
[0030] Mikulic zverejnil kontinuálny proces výroby buničiny z trávovej suroviny,
ako je miscanthus (Miscanthus x giganteus, Andersson) za použitia vertikálnej
štiepacej nádoby s hladkými vnútornými stenami bez akéhokoľvek sita alebo
miešacieho prvku vnútri, za použitia veľmi zriedených varných chemikálií,
hydroxidu sodného (NaOH) a chloridu sodného (NaCl) alebo siričitanu sodného
(Na2SO3), s nasledujúcim priemerným zložením štiepiacej suspenzie:
(a) 0,90 - 1,50 % hmotn./hmotn. NaOH;
(b) 0,15-0,40 % hmotn./hmotn. NaCl alebo Na2SO3;
(c) 15 až 18 % hmotn./hmotn. rozmletej trávnej suroviny; a
(d) do 100 % procesnej vody;
kde proces štiepenia je zahrievaný konvenčnými spôsobmi, buď priamym
ohrevom štiepiacej nádoby alebo vykurovacím médiom; pozri odkaz 9.
[0031] Okrem nového typu zjednodušenej vertikálnej štiepiacej nádoby je tento
proces tiež založený na následnom spracovaní varenej buničiny v preosievacom
a frakcionačnom zariadení, ktoré izoluje správnu frakciu buničiny a oddeľuje
nesprávnu. Tá je ďalej podrobená mletiu buničiny v jednom alebo viacerých
vhodných mlynoch, čím sa získa správna buničina. Tá môže byť ďalej voliteľne
bielená bežnými bieliacimi chemikáliami za získania vysoko kvalitnej celulózy
vhodnej na výrobu papiera.
[0032] Podľa našich najlepších znalostí je toto najbližší dokument podľa
doterajšieho stavu techniky z hľadiska predmetného vynálezu; pozri odkaz 9:
9) WO2015/150841A1; M. Mikulic: A Continuous Process for Production of
Cellulose Pulp from Grass-like Feedstock; applicant: M. Mikulic.
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[0033] Na

rozdiel

od

dokumentu

WO2015/150841A1,

spôsob

podľa

predkladaného vynálezu používa kombináciu:
a) špecifické a optimalizované koncentrácie štiepiacich chemikálií, hydroxidu
sodného (NaOH) a chloridu sodného (NaCl), a pri nižšom obsahu suroviny v
štiepiacej suspenzii, 10–15 % hmotn./hmotn. sušiny;
(b) dispergovanie; v podstate bez odstránenia zvyšných varných chemikálií,
ďalej
c) modifikovaný proces bielenia založený na špecifických a optimalizovaných
koncentráciách roztokov peroxidu vodíka (0,50 - 2,00 % hmotn./hmotn. H2O2)
a kremičitanu sodného (0,50 až 2,00 % hmotn./hmotn. xNa2O • ySiO2), v
podstate bez ďalšieho hydroxidu sodného (NaOH), ktoré sa používajú na
bieliace účely; rovnako ako
d) integrované elektrolytické regenerácie varných chemikálií a izolácia lignínu
a ďalších vedľajších produktov, čo umožňuje vysoko efektívnu výrobu
celulózy s plne uzavretým cyklom procesných materiálov.
[0034] Procesy štiepenia (a) a bielenia (c) môžu byť uskutočnené zahrievaním
pomocou mikrovĺn (MW) s porovnateľne dobrými výsledkami vo výrazne kratšom
časovom období pre každý krok.
[0035] Kombinácia krokov (a) - (c) vedie k veľmi kvalitnej celulózovej buničine s
veľmi vysokou belosťou, > 90 %, s <5 % hmotn./hmotn. lignínu, ktorá nemôže
byť vyrobená postupom opísaným v odkaze 9.
[0036] Odstránenie lignínu a ďalších vedľajších produktov z roztoku čierneho
lúhu pomocou elektrolytického reaktora (vane) je v odbore známe. Typický
príklad takejto technológie zverejnil Edel a spolupracovníci; pozri odkaz 10:
10) US4584076A; E. Edel, J. Feckl, C. Grambov, A. Huber, D. Wabner: Process
for obtaining lignin from alkaline solutions thereof; applicant: MD Organocell
Zellst Umwelttec (DE).
[0037] Stručne,

počas

elektrolýzy

roztoku

čierneho

lúhu

pomocou

jednosmerného prúdu (DC) medzi vhodnými elektródami sa lignín a ďalšie
vedľajšie produkty oddeľujú v anódovom priestore, zatiaľčo regenerácia
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hydroxidu sodného (varný roztok alebo biely lúh) sa regeneruje v katódovom
priestore.
[0038] Spôsob podľa vynálezu používa zhruba podobný elektrolytický reaktor na
odstránenie lignínu a ďalších vedľajších produktov a na paralelnú regeneráciu
varných chemikálií, roztoku NaOH + NaCl (biely lúh), ale hlavný a zásadný rozdiel
spočíva v skutočnosti, že elektrolytický proces v tomto vynáleze pracuje s
roztokom čierneho lúhu obsahujúcom zriedenú sodnú soľ lignínu a chlorid sodný
(NaCl). Týmto spôsobom má roztok čierneho lúhu podľa vynálezu lepšiu vodivosť
vďaka prítomnosti chloridu sodného, zatiaľčo postup z odkazu 10 je založený na
spracovaní len sodnej soli lignínu z technológie Organosolv na výrobu celulózy.
[0039] Spôsob podľa vynálezu poskytuje veľmi kvalitnú celulózu s veľmi vysokou
belosťou, > 90 %, s vysokým výťažkom, pri veľmi nízkej spotrebe vody a energie.
[0040] Technológia na výrobu buničiny z trávnej suroviny podľa vynálezu
predstavuje novú a vynálezcovskú technológiu, ako je opísané v podrobnom
opise vynálezu.

Zhrnutie vynálezu
[0041] Predkladaný vynález opisuje kontinuálny spôsob výroby buničiny s veľmi
vysokou belosťou z trávnej suroviny. Spôsob zahŕňajúci nasledujúce kroky:
(i) prípravu trávnej rastlinnej suroviny rozomletím za účelom výroby suroviny
s pozdĺžnou veľkosťou distribuovanou od 5 do 30 mm a priemerom 0,1 až
2 mm a s odstránenými jemnými prachovými časticami odprášením uvedenej
suroviny pomocou ventilátora;
(ii) kontinuálne štiepenie trávnej suroviny neobsahujúcej prach pripravenej v
kroku (i) v kontinuálnej štiepiacej nádobe (1), ktorá je vytvorená ako pozdĺžna
kolóna vybavená vnútri závitovým dopravníkom a vykurovacou jednotkou;
kde trávna rastlinná surovina je nepretržite privádzaná priamo na vrch
uvedenej štiepacej nádoby dopravníkom (4);
kde sa súbežne s uvedeným prívodom suroviny zavádzajú chemické látky na
štiepenie, hydroxid sodný (NaOH) a chlorid sodný (NaCl), a čerstvá voda
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a/alebo regenerovaný biely lúh, a to nepretržite do hornej časti uvedenej
štiepiacej nádoby (1); pričom teplota štiepenia sa udržuje od 70 do 120 °C a
priemerné

zloženie

takto

vytvorenej

suspenzie

počas

uvedeného

kontinuálneho štiepenia sa udržuje v nasledujúcich rozsahoch:
(a) 0,50 až 2,00 % hmotn./hmotn. NaOH;
(b) 0,50 - 1,50 % hmotn./hmotn. NaCl;
(c) 10 až 15 % hmotn./hmotn. trávnej suroviny; a
(d) procesná voda; až do 100 % hmotn./hmotn. suspenzie;
kde hmotnostné percentá zložiek sa počítajú na hmotnosť celej suspenzie;
kde na rozpustenie necelulózových látok z trávového rastlinného
východiskového materiálu dochádza počas prenosu hmoty z jednej na
druhú stranu uvedenú pozdĺž štiepiacej nádoby, ktorý trvá 1,5 až 3 hodiny;
(iii) kde varená buničina je nepretržite, rovnakou rýchlosťou akou je surovina
privádzaná do štiepacej nádoby (1), odvádzaná z uvedenej štiepiacej nádoby
(1), dopravníkom, priamo do dispergátora (5), kde je suspendovaná buničina
podrobená hlavnému dispergovaniu, čím sa získajú jemne dispergované
celulózové vlákna;
(iv) kde sa takto získaná jemná suspenzia dispergovanej buničiny podrobí
bieleniu:
(a) bez odstránenia chemikálií zo štiepacej fázy (ii); a
(b) bez použitia akéhokoľvek ďalšieho NaOH na účely bielenia; a
kde je dispergovaná buničina nepretržite privádzaná do kontinuálneho
bieliaceho reaktora (6), ktorý je, podobne ako štiepiaca nádoba (1),
vytvorený

ako

pozdĺžna

kolóna

vybavená

vnútri

závitovkovým

dopravníkom a vykurovacou jednotkou;
kde bieliacimi chemikáliami sú:
(a) 20-40% hmotn./hmotn. vodný roztok peroxidu vodíka (H2O2); a
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(b) 30-45% vodný roztok kremičitanu sodného (xNa2O•ySiO2) s
molárnym pomerom Na2O:SiO2 = 1:1 až 3,3:1; ktoré sa zavádzajú cez
rozdeľovač (7) do bieliaceho reaktora (6), pričom sa udržuje teplota
bielenia od 70 do 100 °C, počas 45 minút až 1,5 hodiny, a priemerné
zloženie takto vytvorenej suspenzie počas celého procesu bielenia sa
udržuje v nasledujúcich rozmeroch:
(a) 0,50 až 2,00 % hmotn./hmotn. uvedeného roztoku H2O2;
(b) 0,50 až 2,00 % hmotn./hmotn. uvedeného roztoku xNa2O •
ySiO2;
(c) 10 až 15 % hmotn./hmotn. celulózy; a
d) procesná voda; až do 100 % hmotn./hmotn. suspenzie;
kde hmotnostné percentá zložiek sa počítajú na hmotnosť celej
suspenzie;
(v) suspenzia takto získanej bielenej buničiny odvádzanej z kroku bielenia (iv)
sa prípadne ďalej spracováva prostredníctvom dispergátora (8); a potom je
prevedená do odvodňovača (9);
(vi) kde bielená a prípadne dodatočne dispergovaná buničina je odvodnená,
oddelená od čierneho lúhu, čím sa získa:
a) bielená buničina obsahujúca 10 až 15 % hmotn./hmotn. sušiny; a
b) čierny lúh obsahujúci lignín a iné vedľajšie produkty varenia a
bielenia; a
(vii) bielená buničina je ďalej premývaná v premývacej nádobe (12) ďalšou
čerstvou vodou, ktorá je privádzaná potrubím (13), čím sa získa:
(a) konečná bielená a praná buničina s veľmi vysokou belosťou,
vyššou než 90 %, 10 % hmotnostných sušiny a obsahu lignínu > 5 %
hmotnostných, ktorá je odvádzaná z celého procesu cez potrubie (14);
a
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(b) ďalšie množstvá premývacej vody, ktorá sa odvádza potrubím (15),
spolu s čiernym lúhom z odvodňovacieho kroku (vi), ktorý sa dopravuje
potrubím (10), do elektrolytického reaktora (19);
(viii) kde čierny lúh a premývacia voda sú podrobené elektrolýze
jednosmerným prúdom (DC) medzi dvoma elektródami pri elektrickom napätí
3–30 V a hustote elektrického prúdu 1–10 A/dm2 pri 10 až 95 °C, kde lignín a
vedľajšie produkty sú oddelené na vrchole roztoku elektrolytu v anódovej
komore a sú kontinuálne odstraňované z elektrolytického reaktora; a
kde výsledný roztok elektrolytu s regenerovaným roztokom NaOH a NaCl,
predstavujúcim biely lúh, je regenerovaný z katódovej komory späť do
procesu varenia cez rozdeľovač (21) do kontinuálnej štiepiacej nádoby (1),
čím sa uzavrie celý proces výroby celulózy.
[0042] Kontinuálny spôsob výroby buničiny podľa predkladaného vynálezu
prípadne ďalej zahŕňa nasledujúce výrobné kroky:
(ix) preosievanie a frakcionáciu, kde sa zriedená suspenzia z kroku (vii)
spracováva preosievacím a frakcionačným zariadením (22) vybaveným sitom 0,1
až 0,5 mm, čím sa získajú dve frakcie;
(a) prvá frakcia, ktorá neprechádza sitom 0,1 - 0,5 mm; a
(b) druhá frakcia, ktorá prechádza sitom 0,1 - 0,5 mm, ktorá je považovaná
za dobrú buničinu s veľmi vysokou belosťou, vyššou než 90 %, vhodnou na
výrobu vysoko kvalitných papierov alebo celulózových listov, ktorá je
odvádzaná preč z celého procesu cez potrubie (23); a
(x) mletie buničiny; kde (a) frakcia buničiny z kroku (ix) je podrobená jednému
alebo dvom následným spracovaniam v mlynoch (24,25), čím sa získa buničina,
ktorá je prenesená cez rozdeľovač (26) do preosievacieho a frakcionačného
zariadenia (22).
[0043] V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu sú chemické látky na varenie pre
krok štiepenia (ii) zavedený ako zmes koncentrovaných vodných roztokov 2050 % hmotn./hmotn. NaOH a 10-30 % hmotn./hmotn. NaCl.
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[0044] Fáza kontinuálneho štiepenia (ii) sa s výhodou uskutočňuje pri 90 až
100 °C.
[0045] Okrem toho sa v ďalšom uskutočnení predkladaného vynálezu bieliacej
chemikálie pre bieliaci krok (iii) zavádzajú do kontinuálneho bieliaceho reaktora
(6) vo forme koncentrovaných vodných roztokov obsahujúcich 30 až 45 %
hmotn./hmotn. kremičitanu sodného (xNa)2O • ySiO2); a 20-40 % hmotn./hmotn.
peroxidu vodíka (H2O2).
[0046] Proces kontinuálneho bielenia sa výhodne uskutočňuje pri 85 až 100 °C.
[0047] Kontinuálny spôsob výroby buničiny podľa predkladaného vynálezu môže
byť alternatívne uskutočnený s použitím mikrovlnného (MW) zahrievania. V tomto
prípade sú vykurovacími jednotkami v kontinuálnom vyhnívacom zariadení (1)
a/alebo v kontinuálnom bieliacom reaktore (6) magnetróny vytvárajúce
mikrovlnné (MW).
[0048] Trávna surovina, ktorá môže byť spracovaná spôsobom podľa vynálezu,
zahŕňa stonky rastlinných druhov vybraných zo skupiny, ktorú tvoria: pšenica
(Triticum vulgare, Linne); ryža (Oryza sativa, Linne); jačmeň (Horedum vulgare,
Linne); ovos (Avena sativa, Linne); ľan (Linum usitatissimum, Linne); kukurica
(Zea mays, Linne); proso: proso siate (Panicum miliaceum, Linne), proso perlové
(Pennisetum glaucum, Linne), proso (Panicum ramosum, Linne) a ježatka obilná
(Echinochloa frumentaceae, Linne); tritikale (x Triticosecale, Wittm. ex A.
Camus); pohánka (Fagopyrum esculentum, Moench); miscanthus (Miscanthus x
giganteus, Andersson); proso prútnaté (Panicum virgatum, Linne); cirok
(Sorghum druh, Linne); trsť obyčajná (Phragmites australis, Cav.), trsť rákosovitá
(Arundo donax, Linne), barmské rákosie (Neyraudia reynaudiana, Kunth.),
orobinec

(Typha

spp.,

Linne),

šachor

(Cyperus

papyrus,

Linne),

ježohlav(Sparganium spp., Linne), slamenné rákosie (Thamnochortus insignis,
Linne); kavyľ pevný (Stipa tenacissima, Linne a Lygeum spartum, Linne); juta
(Corchorus olitorius, Linne); bambus (Bambusoideae spp .; Linne); bagáza; alebo
ich zmesi.
[0049] V špecifickom prípade je trávnou surovinou miscanthus (Miscanthus x
giganteus, Andersson).
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Stručný opis obrázkov
[0050]
Obrázok 1 - ukazuje blokovú schému spôsobu výroby buničiny s veľmi
vysokou belosťou z rozomletej trávnej suroviny podľa vynálezu; kľúčové
kroky sú: kontinuálne štiepenie, dispergovanie, kontinuálne bielenie,
voliteľné dispergovanie, odvodnenie, ktoré odstraňuje čierny lúh, a premytie
výslednej buničiny za získania bielej buničiny.
Čierny lúh sa voliteľne čiastočne odparí a ďalej sa spracuje elektrolýzou,
izoláciou lignínu a iných necelulózových vedľajších produktov a regeneráciou
roztoku chemikálií na varenie.
V štiepiacich a bieliacich krokoch je možné prípadne použiť zahrievanie
v mikrovlnnej rúre (MW); označenej prerušovanou čiarou.
Obrázok 2 - ukazuje blokovú schému spôsobu výroby buničiny s veľmi
vysokou belosťou podľa vynálezu; s dôrazom na ďalšie kroky: presievanie a
frakcionácia a mletie buničiny, ktoré sa uskutočňujú voliteľne.
[0051] V štiepiacich a bieliacich krokoch je možné prípadne použiť zahrievanie v
mikrovlnnej rúre (MW); označenej prerušovanou čiarou.

Podrobný opis vynálezu
[0052] Vynález sa týka zlepšeného kontinuálneho spôsobu výroby buničiny s
veľmi vysokou belosťou, vyššou než 90 %, s obsahom 10 % hmotn./hmotn.
sušiny a obsahu lignínu <5 % hmotn./hmotn. z rozomletých trávnych surovín, ako
je ako miscanthus (Miscanthus x giganteus, Andersson).
[0053] Takáto trávna surovina obvykle obsahuje zhruba 30 až 45 %
hmotn./hmotn. celulózy s 15 až 32 % hmotn./hmotn. lignínu; pozri odkaz 11:
11) C. Ververis, K. Georghiou, N. Christodoulakis, P. Santas, R. Santas: Fiber
dimensions, lignin and cellulose content of various plant materials and their
suitability for paper production, Industrial Crops Prod. 19 (2004) 245-254.
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[0054] Veľká časť tohto lignínu musí byť odstránená veľmi jemným spôsobom,
aby bola zaistená maximálna konzervácia celulózových vlákien na kvalitnú
buničinu pre vysoko kvalitný papier s veľmi vysokou belosťou.
[0055] Podľa predkladaného vynálezu je spôsob uskutočnený kontinuálne
niekoľkými výrobnými fázami, ako je znázornené na obr. 1 a 2:
(i) Príprava trávnej suroviny
[0056] Surovina sa pripraví rozomletím, čím sa získa materiál s pozdĺžnou
veľkosťou distribuovanou od 5 do 30 mm a priemerom 0,1 až 2 mm.
Rozomieľanie

východiskového

trávnatého

materiálu

sa

uskutočňuje

konvenčnými zariadeniami na rozomieľanie alebo je dodávané priamo z polí,
pokiaľ

boli

plodiny

zhromaždené

vhodným

kombajnom

vybaveným

zodpovedajúcim sekacím zariadením poskytujúceho rastlinný materiál vyššie
uvedených rozmerov častíc.
[0057] Rozmieľanie by sa malo uskutočňovať predovšetkým miernym spôsobom,
pričom sa získa vláknitý materiál prevažne rozmieľaný pozdĺž vlákien, aby sa
tento vláknitý materiál zachoval.
[0058] To je dôvod, prečo nie je rozomieľanie na obrázku 1 znázornené, pretože
predstavuje buď konvenčnú predbežnú úpravu, alebo môže byť dokonca
uskutočnené počas zberu na poli.
[0059] Potom je rozdrvený materiál podrobený odprášeniu odstránením
jemného, prachového, nevláknitého rastlinného materiálu, ktorý by inak znížil
kvalitu výslednej buničiny. To sa uskutočňuje pomocou vhodného ventilátora,
ktorý vytvára silnú cirkuláciu vzduchu, ktorá umožňuje odfúknutie jemných
svetelných častíc.
[0060] Naposledy uvedený jemný prach vôbec nevstupuje do procesu, čím sa
ušetrí značné množstvo štiepiacich chemikálií, ktoré by inak boli spotrebované
reakciou tohto materiálu s hydroxidom sodným (NaOH). Okrem toho odpadové
vody nie sú kontaminované takouto úrovňou organických látok, čo by výrazne
negatívne ovplyvnilo životné prostredie. Tento nevláknitý jemný materiál
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pochádza hlavne z centrálnej časti stoniek rastlín. V prípade miscanthus je
percento tejto frakcie zhruba 8-9 % hmotn./hmotn.
[0061] Zhromaždený jemný nevláknitý prach môže byť pri tomto procese použitý
ako palivo pri výrobe energie alebo ako surovina pri výrobe xylánu.
(ii) Kontinuálne štiepenie trávnej suroviny
[0062] Kontinuálne štiepenie alebo varenie trávnej suroviny bez prachu
pripravenej v kroku (i) sa uskutočňuje v kontinuálnej štiepiacej nádobe (1)
vytvorenej ako pozdĺžna kolóna, vybavenej vnútri závitovkovým dopravníkom a
vykurovacou jednotkou, pričom trávna rastlinná surovina je nepretržite
privádzaná priamo na vrch uvedenej štiepiacej nádoby dopravníkom (4).
[0063] Paralelne s uvedeným prívodom suroviny sa do hornej časti uvedenej
štiepiacej nádoby (1) kontinuálne zavádzajú chemikálie na štiepenie, hydroxid
sodný (NaOH) a chlorid sodný (NaCl), a čerstvá voda a/alebo regenerovaný biely
lúh; pričom teplota štiepenia sa udržuje od 70 do 120 °C a priemerné zloženie
takto vytvorenej suspenzie počas uvedeného kontinuálneho štiepenia sa udržuje
v nasledujúcich rozmedziach:
(a) 0,50 až 2,00 % hmotn./hmotn. NaOH;
(b) 0,50 - 1,50 % hmotn./hmotn. NaCl;
(c) 10 až 15 % hmotn./hmotn. trávnej suroviny; a
(d) procesná voda; až do 100 % hmotn./hmotn. suspenzie;
pričom hmotnostné percentá zložiek sa počítajú na hmotnosť celej suspenzie.
[0064] Pri tomto štiepení (varenie) trávnej suroviny dochádza k rozpusteniu
necelulózových látok počas prenosu hmoty z jednej na druhú stranu uvedenej
pozdĺžnej štiepiacej nádoby. Fáza štiepenia alebo varenia trvá 1,5 - 3 hodiny.
[0065] Výhodne sa postup kontinuálneho štiepenia podľa tohto vynálezu
uskutočňuje zavádzaním varných chemikálií vo forme koncentrovaných vodných
roztokov 20-50 % hmotn./hmotn. hydroxidu sodného (NaOH) a 10-30 %
hmotn./hmotn. chloridu sodného (NaCl). Alternatívne môžu byť pridané roztoky
hydroxidu sodného a chloridu sodného ako vopred pripravená zmes.
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[0066] Pokiaľ ide o teplotu štiepiaceho procesu, je výhodné rozmedzie 90 až
100 °C.
(iii) Kontinuálne dispergovanie
[0067] Varená buničina je kontinuálne, rovnako ako suroviny privádzané do
štiepiacej nádoby (1), odvádzaná z uvedenej štiepiacej nádoby (1), dopravníkom,
priamo do dispergátora (5) za účelom uskutočňovania dispergačnej fázy (iii), kde
je suspendovaná buničina podrobená hlavnému dispergovaniu, čím sa získajú
jemne dispergované/separované celulózové vlákna.
[0068] Použitie dispergátora (5) v tejto fáze procesu je úplne nevyhnutné na
získanie vysoko kvalitnej buničiny.
(iv) kontinuálne bielenie
[0069] Takto získaná jemná suspenzia dispergovanej buničiny je po dispergátore
(5) ďalej podrobená bieliacej fáze (iv):
a) bez odstránenia chemikálií zo štiepiacej fázy (ii); a
b) bez použití akéhokoľvek ďalšieho NaOH na účely bielenia.
[0070] Vo fáze bielenia (iv) sa vopred dispergovaná buničina kontinuálne
privádza do kontinuálneho bieliaceho reaktora (6), ktorý je
b) bez použitia akéhokoľvek ďalšieho NaOH na účely bielenia.
[0071] Vo fáze bielenia (iv) sa vopred dispergovaná buničina kontinuálne
privádza do kontinuálneho bieliaceho reaktora (6), ktorý je, podobne ako
štiepiaca nádoba (1), vytvorený ako pozdĺžna kolóna, ktorá je vnútri vybavená
závitovkovým dopravníkom a vykurovacou jednotkou.
[0072] Bielenie sa uskutočňuje roztokom bieliacich chemikálií, ktorými sú:
(a) 20-40 % hmotn./hmotn. vodného roztoku peroxidu vodíka (H2O2);
(b) 30 - 45 % hmotn./hmotn. vodného roztoku vodného skla alebo roztoku
kremičitanu sodného (xNa2O • ySiO2) s molárnym pomerom Na2O: SiO2 = 1:1
až 3,3:1; a
(c) v podstate bez použitia akéhokoľvek ďalšieho hydroxidu sodného (NaOH).
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[0073] Tieto sa zavádzajú potrubím (7) do bieliaceho reaktora (6), pričom teplota
bielenia sa udržuje od 70 do 100 °C po dobu 45 minút až 1,5 hodiny.
[0074] Priemerné zloženie takto vytvorenej suspenzie počas celého procesu
bielenia sa udržuje v nasledujúcich rozmedziach:
(a) 0,50 až 2,00 % hmotn./hmotn. uvedeného roztoku H2O2;
(b) 0,50 až 2,00 % hmotn./hmotn. uvedeného roztoku xNa2O • ySiO2;
(c) 10 až 15 % hmotn./hmotn. celulózy; a
(d) procesná voda; až do 100 % hmotn./hmotn. suspenzie;
pričom hmotnostné percentá zložiek sa počítajú na hmotnosť celej suspenzie.
Výhodne je kontinuálny bieliaci proces podľa predkladaného vynálezu
uskutočňovaný pri teplotách od 85 do 100 °C.
[0075] Okrem toho sú bieliace chemikálie výhodne zavádzané do kontinuálneho
bieliaceho reaktora (6) oddelene vo forme, ktorá je v odbore dobre známa.
Typickým príkladom takéhoto optického zjasňovača je kvapalina Tinopal ABP-A
(od CIBA Specialty Chemicals Corporation), ktorá obsahuje 22-24 % sušiny
fluorescenčného zjasňovača typu triazinyl stilbénu. Takéto produkty sa obvykle
pridávajú v dávke 0,25 až 0,50 % hmotn./hmotn. k obsahu sušiny buničiny.
[0076] Toto spracovanie môže byť uskutočnené za účelom ďalšieho zvýšenia
belosti finálnej celulózy, keď sú vyrábané produkty najvyššej možnej kvality.
(v) Kontinuálna dispergácia (voliteľná)
[0077] Následne sa takto získaná suspenzia bielenej buničiny vypustená z
bieliaceho kroku (iv) prípadne ďalej podrobí ďalšiemu dispergovaniu (fáza v),
prostredníctvom dispergátora (8).
(vi) Kontinuálne odvodňovanie
[0078] V ďalšej fáze (vi) sa buničina premiestni do odvodňovacieho zariadenia
(9), kde sa odvodní bielená a prípadne dodatočne dispergovaná buničina,
oddelená od čierneho lúhu, čím sa získa:
a) bielená buničina obsahujúca 10 až 15 % hmotn./hmotn. sušiny; a
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b) čierny lúh obsahujúci lignín a iné vedľajšie produkty varenia a bielenia.
[0079] Čierny lúh z odvodňovacieho stupňa (vi) je dopravovaný potrubím (10) do
elektrolytického reaktora (19) na regeneráciu roztoku chemikálií na varenie a
izoláciu lignínu a iných necelulózových vedľajších produktov.
[0080] V predkladanom vynáleze termín "čierny lúh" zahŕňa procesný odpad z
fázy štiepenia (ii) aj bielenia (iv); obsahuje zvyškový hydroxid sodný (NaOH),
chlorid sodný (NaCl), solubilizovaný lignín, ďalšie vedľajšie celulózové produkty
a prípadne stopy zvyšného peroxidu vodíka.
[0081] Alternatívne môže byť čierny lúh čiastočne koncentrovaný vo výparníku
(16) za získania regenerovanej vody, ktorá je transportovaná späť do
premývacieho kroku (vii) a koncentrovaného spätného lúhu, ktorý vedie do
elektrolytického reaktora (19) cez potrubie (18).
(vii) Proces kontinuálneho premývania
[0082] Bielená buničina sa ďalej premýva (fáza vii) v premývacej nádobe (12)
ďalšou čerstvou vodou, ktorá sa zavádza cez potrubie (13), čím sa získa:
(a) konečne bielená a praná buničina s veľmi vysokou belosťou, vyššou než
90 %, obsahom sušiny 10 % hmotn./hmotn. sušiny a obsahom lignínu> 5 %
hmotn./hmotn., ktorá je odvádzaná z celého procesu potrubím (14) ); a
(b) ďalšie množstvo premývacej vody, ktorá sa prevádza cez potrubie (15),
spolu s čiernou kvapalinou z odvodňovacieho kroku (vi), ktorý sa dopravuje
cez potrubie (10), do elektrolytického reaktora (19).
[0083] V predkladanom vynálezu výraz "voda z procesu premývania" zahŕňa
odpadný proces z kontinuálneho procesu premývania (fáza vii); obsahuje zvyšky
čierneho lúhu, ktorý vždy zostáva adsorbovaný na celulózových vláknach vnútri
buničiny, ktorá vychádza z odvodňovacej fázy (vi). Preto je voda z procesu
premývania skôr veľmi zriedený čierny lúh.
(viii) Kontinuálna elektrolytická regenerácia roztoku varných chemikálií a
izolácia lignínu a iných necelulózových vedľajších produktov
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[0084] Kontinuálna elektrolytická regenerácia roztoku varných chemikálií (biely
lúh) a izolácia lignínu a iných necelulózových vedľajších produktov sa
uskutočňuje buď:
a) priamo s kombinovaným čiernym lúhom prichádzajúcim cez rozdeľovač
(10) a premývaciu procesnú vodu prichádzajúcu cez rozdeľovač (15), bez
predchádzajúcej koncentrácie vo výparníku (16); alebo
(b) prípadne sa kombinovaný čierny lúh a premývacia voda čiastočne
koncentrujú vo výparníku (16), čím sa získa koncentrovaný čierny lúh, ktorý
sa prenesie potrubím (18) do elektrolytického reaktora (19).
[0085] V prípade voliteľnej koncentrácie čierneho lúhu je optimálny stupeň
koncentrácie čierneho lúhu s výhodou až 0,9 až 1,05 % hmotn./hmotn. sodíka
(ako Na+) v koncentrovanom čiernom lúhu, ktorý vstupuje do elektrolytického
reaktora (19).
[0086] Výraz "výparník" zahŕňa nielen klasické odparovacie zariadenia, ktoré sú
založené buď na destilácii alebo vákuovej destilácii, ale tiež na všetkých
ostatných spôsoboch odstraňovania vody z vodných roztokov, napr. reverznou
osmózou, iónovýmenným procesom, elektrodeionizáciou atď.
[0087] V elektrolytickom reaktore (19) je buď pôvodný („ako je“) kombinovaný
čierny lúh (a) alebo koncentrovaný čierny lúh (b) podrobený elektrolýze
jednosmerným elektrickým prúdom (DC) medzi dvoma elektródami pri
elektrickom napätí 3–3 30 V a hustote elektrického prúdu 1-10 A/dm2pri 10 až
95 °C, pričom lignín a vedľajšie produkty sú separované v hornej časti roztoku
elektrolytu v anódovom priestore a kontinuálne odstraňovaný z elektrolytického
reaktora.
[0088] Elektrolytické odstránenie lignínu sa uskutočňuje v elektrolytickej vani,
ktorá je podobná alebo identická s elektrolytickou vaňou opísanou v odkaze 10,
kde sú katódové a anódové priestory oddelené vhodnou polopriepustnou
membránou alebo bránicou.
[0089] Elektródy, katódy a anódy, sú vyrobené z vhodných elektricky vodivých
materiálov odolných voči vysoko reaktívnym chemikáliám tvoriacich sa v ich
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priestoroch, napr. NaOH s vysokou hodnotou pH. Takýmito vhodnými materiálmi
sú: kovy, ako je uhlíková oceľ alebo nerezové ocele, grafit, magnetit atď.
[0090] Katóda je s výhodou vyrobená z uhlíkovej ocele, napr. typu A36, alebo
nerezovej ocele, napr. typy AISI 304, 316, 321, zatiaľčo anóda je vytvorená z
grafitu alebo magnetitu.
[0091] Elektródy môžu byť vytvorené v rôznych tvaroch, z ktorých sú výhodné
dosky a pletivo.
[0092] Membrána je vyrobená z materiálov vybraných zo skupiny zahŕňajúcej:
azbest, minerálnu vlnu (kamennú vlnu), portlandský cement, oxid hlinitý (Al2O3),
oxid titaničitý (TiO2), oxid zirkoničitý (ZrO2), polyetylén (PE), polyétersulfón
(PES),

polyvinylchlorid

(PVC),

polytetrafluóretylén

(PTFE;

teflónR),

polyvinylidénfluorid (PVDF), sulfónovaný polytetrafluóretylén (Naflón)R), íl a
kremičitan sodný, z kombinácií uvedených materiálov alebo z iných vhodných
chemicky odolných materiálov.
[0093] Výhodne sa elektrolytické odstraňovanie lignínu a regenerácia bieleho
lúhu uskutočňuje pri elektrickom napätí 3 až 10 V a hustote elektrického prúdu 3
až 7 A/dm2.
[0094] Do anódového priestoru sa privádza alkalický čierny lúh z procesu výroby
celulózy.
[0095] Počas elektrolýzy roztoku čierneho lúhu sa lignín a ďalšie vedľajšie
produkty oddeľujú na hornej strane roztoku elektrolytu z anódového (+) priestoru
a odstraňujú sa z procesu konvenčnými mechanickými prostriedkami,
dopravníkom alebo podobne. Separácia lignínu v anódovom (+) priestore je
uľahčená vývojom plynného kyslíka (O2) ako vedľajšieho produktu sprievodnej
elektrolýzy vody.
[0096] Súčasne v katódovom (-) priestore je hlavnou reakciou vývoj vodíka (H2),
ktorý je sprevádzaný zvyšujúcou sa koncentráciou hydroxidu sodného (NaOH).
Takto regenerovaný roztok hydroxidu sodného z katódového priestoru sa
spoločne s chloridom sodným (NaCl), ktorý zostáva v roztoku, dopravuje späť do
štiepiacej nádoby (1) cez rozdeľovač (21).
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[0097] Výsledný roztok elektrolytu s regenerovaným hydroxidom sodným
(NaOH) a roztokom chloridu sodného (NaCl), predstavujúci biely lúh, sa
regeneruje späť do procesu štiepenia/varenia cez rozdeľovač (21) do
kontinuálnej štiepiacej nádoby (1) a tak uzavrie sa celý proces výroby celulózy.
[0098] V predkladanom vynáleze termín "biely lúh" zahŕňa odpadný proces z fázy
(viii) kontinuálnej elektrolytickej regenerácie roztoku varných chemikálií, NaOH a
NaCl. Obsahuje hlavne zriedený hydroxid sodný a chlorid sodný, so stopovými
množstvami lignínu a ďalších necelulózových látok pochádzajúcich z čierneho
lúhu.
[0099] Lignín sa separuje v hornej časti roztoku elektrolytu v katódovom priestore
a kontinuálne sa odstraňuje konvenčným prepravníkom (20) dopravníkového
typu.
[0100] Prítomnosť týchto stopových množstiev zvyškových rastlinných zložiek
neovplyvňuje výkonnosť celého procesu a kvalitu konečnej buničiny pri použití
tohto regenerovaného bieleho lúhu ako jedinej procesnej vody počas
opakovaných procesných cyklov.
[0101] Termín "elektrolytický reaktor" v predkladanom vynáleze zahŕňa jednu
alebo

batériu

(sériu)

niekoľkých alebo veľkého

počtu kombinovaných

elektrolytických vaní. To závisí od kapacity alebo mierky výroby buničiny pri
použití spôsobu podľa vynálezu. Napríklad väčšie výrobné zariadenie môže
zahŕňať sériu 10-100 elektrolytických vaní. V prípade výrobného zariadenia s
vysokou tonážou môže takýto "elektrolytický reaktor" zahŕňať niekoľko stoviek
takýchto elektrolytických vaní.
[0102] Spôsob výroby buničiny s veľmi vysokou belosťou podľa vynálezu ďalej
prípadne zahŕňa výrobné kroky preosievania, frakcionácie a mletia.
[0103] Celý

proces

výroby

celulózy

podľa

predkladaného

vynálezu

prostredníctvom fáz (i) - (vii) je uvedený na schéme 1.
(ix) Preosievanie a frakcionácia buničiny
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[0104] V týchto operáciách sa zriedená suspenzia z kroku (viii) ďalej spracováva
preosievacím a frakcionačným zariadením (22) vybaveným sitom 0,1 až 0,5 mm,
čím sa získajú dve frakcie;
a) prvá frakcia, ktorá neprechádza sitom 0,1 - 0,5 mm; a
b) druhá frakcia, ktorá prechádza sitom 0,1 - 0,5 mm, čo sa považuje za dobrú
celulózovú buničinu vhodnú na výrobu papiera najvyššej kvality alebo
celulózových listov, ktorá sa z celého procesu prepravuje rozdeľovačom (23).
(X) Mletie buničiny
[0105] Mletie je vyžadované na spracovanie (a) frakcie buničiny z kroku (ix) cez
jeden alebo dva následné mlecie kroky za použitia mlynu (24, 25), čím sa získa
buničina, ktorá sa prenáša cez rozdeľovač (26) späť k preosievaciemu a
frakcionačnému zariadeniu (22). Týmto spôsobom sa celé množstvo eventuálne
nevhodnej frakcie buničiny spracováva na požadovaný konečný produkt, ktorý
vychádza z celého procesu potrubím (23).
[0106] Celý proces výroby celulózy podľa vynálezu cez fázy (i) - (vii) vrátane
prípadných fáz (ix) a (x) je uvedený na schéme 2.
Použitie alternatívnych spôsobov vyhrievania
[0107] Kontinuálny spôsob výroby buničiny s veľmi vysokou belosťou podľa
predkladaného vynálezu môže byť uskutočnený použitím mikrovlnného (MW)
ohrevu v kontinuálnom vyhnívacom zariadení (1) a/alebo kontinuálnom bieliacom
reaktore (6) spôsobom, ktorý je v odbore známy. V tomto prípade sú
vykurovacími jednotkami v kontinuálnom vyhnívacom zariadení (1) a/alebo
kontinuálnom bieliacom reaktore (6) magnetróny vytvárajúce mikrovlny (MW),
alebo série magnetrónov.
Trávne suroviny
[0108] Trávna surovina, ktorá môže byť použitá ako východisková surovina pre
spôsob podľa predkladaného vynálezu, zahŕňa stonky rastlinných druhov
vybraných zo skupiny: pšenica (Triticum vulgare, Linne); ryža (Oryza sativa,
Linne); jačmeň (Horedum vulgare, Linne); ovos (Avena sativa, Linne); ľan (Linum
usitatissimum, Linne); kukurica (Zea mays, Linne); proso: proso siate (Panicum

EP 3 443 159

38512

25

miliaceum, Linne), proso perlové (Pennisetum glaucum, Linne), proso (Panicum
ramosum, Linne) a ježatka obilná (Echinochloa frumentaceae, Linne); tritikale (x
Triticosecale, Wittm. ex A. Camus); pohánka (Fagopyrum esculentum, Moench);
miscanthus (Miscanthus x giganteus, Andersson); proso prútnaté (Panicum
virgatum, Linne); cirok (Sorghum druh, Linne); trsť obyčajná (Phragmites
australis, Cav.), trsť rákosovitá (Arundo donax, Linne), barmské rákosie
(Neyraudia reynaudiana, Kunth.), orobinec (Typha spp., Linne), šachor (Cyperus
papyrus, Linne), ježohlav (Sparganium spp., Linne), slamenné rákosie
(Thamnochortus insignis, Linne); kavyľ pevný (Stipa tenacissima, Linne a
Lygeum

spartum,

Linne);

juta

(Corchorus

olitorius,

Linne);

bambus

(Bambusoideae spp .; Linne); bagáza; alebo ich zmesi. Výhodnou trávnej
surovinou je miscanthus (Miscanthus x giganteus, Andersson).
Výsledky analýz celulózy vyrobené spôsobom podľa vynálezu
[0109] Vynikajúce vlastnosti celulózy vyrobené podľa predkladaného vynálezu
sú zjavné, keď sú výsledky analýz výsledných vzoriek papiera porovnané tiež s
dobrou celulózou vyrobenou podobným spôsobom opísaným v najbližšom stave
techniky; pozri literárny odkaz 9.
[0110] Výsledky analýzy celulózy a porovnanie s rovnakými parametrami pre
celulózu získanú postupom z najbližšieho stavu techniky sú uvedené v tabuľke
1.
Tabuľka 1. Porovnanie vlastností papiera pripraveného z celulózy získanej
spôsobom podľa predkladaného vynálezu a z celulózy získanej postupom z
najbližšieho stavu techniky, odkaz 9 (ako kontrola).
Č.

Parameter

Metóda

1

Obsah lignínu

2

Základná hmotnosť EN ISO536:2012

3

Pevnosť v ťahu
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EN ISO1924-2:2009

Jednotka

Celulóza z doteraj.

Celulóza podľa

stavu techn., ref. 9a

vynálezub

%

<5,0c

4,8

g/ m2

96,11

100,92

km

4,800

5,410
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Č.

Parameter

Metóda

Jednotka

Celulóza podľa

stavu techn., ref. 9a

vynálezub

kPam2/g

2,95

3,25

4

Pevnosť
pretrhnutí

5

Opacita

EN ISO2471:2011

%

83,40

85,13

6

Jasnosť

EN ISO2470-1:2013

%

<80,00d

97,94

7

CMT (0)

ISO7263:2011

N

188,8

8

CMT (30)

ISO7263:2011

N

∼152

a Papierová

v EN ISO2758:2014

Celulóza z doteraj.

n.a.

150,2

vzorka z kontrolnej buničiny bola vyrobená postupom z najbližšieho stavu techniky (pozri

odkaz 9); v bieliacom kroku, H2O2 V bieliacom systéme bol použitý + NaOH. Koncentrácia H2O2 bola
udržiavaná rovnaká ako v predkladanom vynáleze.
b
c

Vzorka papiera z buničiny pripravená spôsobom podľa predkladaného vynálezu.

Obsah lignínu v celulózovej buničine je všeobecne <5 % hmotnostných, počítané na sušinu, pretože to
zaisťuje dobré mechanické vlastnosti výsledného papiera.
d

Na základe predchádzajúcich experimentov.
n.a. = neanalyzované.

[0111] Experimentálne výsledky ukázali výrazne lepšie mechanické vlastnosti
(pevnosť v ťahu a roztrhnutie) celulózy a teda výsledného papiera pri rovnakej
(porovnateľnej) gramáži (plošná hmotnosť okolo 100 g/m2. Pevnosť v ťahu bola
5,410 oproti 4,400, čo predstavuje zlepšenie o 13 %, a pevnosť v pretrhnutí 3,25
verzus 2,95, čo je zvýšenie o +10 %. Tieto výsledky jasne naznačujú lepšie
mechanické

vlastnosti

celulózy

podľa

predkladaného

vynálezu,

čo

je

pravdepodobne zaistené zlepšenou konzerváciou pôvodných celulózových
vlákien počas spracovania.
[0112] Okrem toho bola jasnosť (belosť) celulózy významne zlepšená na viac
než 90 % (97,94 %) oproti maximálne 80 %, čo bolo možné dosiahnuť použitím
postupu podľa najbližšieho stavu techniky (odkaz na literatúru 9).
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[0113] Prípadné zmeny parametrov procesu môžu viesť k ďalšiemu zlepšeniu
kľúčových parametrov kvality výslednej celulózy, ale takéto zmeny sú
považované za spadajúce do rozsahu tohto vynálezu.

Priemyselná využiteľnosť
[0114] Tento vynález je zjavne priemyslovo použiteľný.
[0115] Spôsob podľa vynálezu je ďalej charakterizovaný nasledujúcimi
kľúčovými znakmi:
(i) veľmi mierny proces štiepenia a bielenia trávnej suroviny, ktorý vedie k
veľmi konzervovanej buničine so zlepšenými mechanickými vlastnosťami,
obsahu lignínu <5 % hm. a belosti > 90 %, čo ju činí vhodnou na výrobu
papiera so špičkovou kvalitou;
(ii) mierna dispergácia medzi štiepiacou a bieliacou fázou, v podstate bez
odstránenia čierneho lúhu po štiepiacej fáze;
(iii) pričom procesy štiepenia aj bielenia sú technologicky optimalizované na
zaistenie minimálnej spotreby chemických látok;
(iv) pričom proces bielenia sa uskutočňuje pomocou nového systému peroxid
vodíka (H2O2) - kremičitan sodný (xNa2O • ySiO2), v podstate bez použitia
hydroxidu sodného (NaOH); a
(v) integrované a účinné elektrolytické odstraňovanie lignínu z čierneho lúhu
so sprievodnou regeneráciou roztoku hydroxidu sodného (+ NaCl), ktorý sa
znovu používa pri varení ako biely lúh, čím sa celý výrobný cyklus uzavrie bez
významného odpadu a dopadu na životné prostredie.

Zoznam vzťahových značiek
[0116]
1-

kontinuálna štiepiaca nádoba

2-

potrubie na privádzanie čerstvej vody
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3-

potrubie na zavádzanie štiepiacich chemikálií

4-

dopravník na prívod rozmletých trávnych surovín

5-

dispergátor

6-

kontinuálny bieliaci reaktor; v podstate rovnaký ako kontinuálna štiepiaca
nádoba

7-

potrubie na zavedenie bieliacich chemikálií

8-

dispergátor; tento je voliteľný; označené prerušovanou čiarou

9-

odvodňovač

10 - rozdeľovač na dopravu čierneho lúhu z odvodňovača do elektrolytického
reaktora na odstránenie lignínu alebo prípadne do výparníka 16
11 - potrubie na dopravu odvodnenej buničiny do premývacej nádoby 12
12 - nádoba na premývanie buničiny
13 - potrubie na privádzanie čerstvej vody
14 - rozdeľovač na výstup konečnej bielej buničiny
15 - rozdeľovač na prepravu spotrebovanej procesnej vody z premývania
buničiny do elektrolytického reaktora na regeneráciu alebo prípadne do
výparníka 16
16 - voliteľný výparník; na čiastočnú koncentráciu kombinovaného čierneho lúhu
+ premývacej vody
17 - voliteľné potrubie na prepravu regenerovanej čistej vody z výparníka späť
do nádoby na premývanie celulózy
18 - potrubie na dopravu čierneho lúhu do elektrolytického reaktora 16 alebo
prípadne koncentrovaného čierneho lúhu, pokiaľ je použitý výparník
19 - elektrolytický reaktor na odstraňovanie lignínu a iných vedľajších produktov
20 - rozdeľovač na produkciu lignínu a ďalších necelulózových vedľajších
produktov
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21 - potrubie na prepravu regenerovaných varných chemikálií spať do štiepiacej
nádoby 1
22 - preosievacie a frakcionačné zariadenie
23 - rozdeľovač na výstup bielej buničiny, pokiaľ je predbežne uskutočnené
triedenie a frakcionácia
24 - mlyn buničiny
25 - mlyn buničiny
26 - potrubie na prepravu mletej bielej buničiny späť na preosievacie a
frakcionačné zariadenie
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Kontinuálny spôsob výroby buničiny s veľmi vysokou belosťou z trávnej

suroviny, kde uvedený spôsob zahŕňa nasledujúce kroky:
(i) prípravu trávnej rastlinnej suroviny rozomletím za účelom výroby suroviny
s pozdĺžnou veľkosťou distribuovanou od 5 do 30 mm a priemerom 0,1 až
2 mm a s odstránenými jemnými prachovými časticami odprášením uvedenej
suroviny pomocou ventilátora;
(ii) kontinuálne štiepenie trávnej suroviny neobsahujúcej prach, pripravenej v
kroku (i) v kontinuálnej štiepiacej nádobe (1), ktorá je vytvorená ako pozdĺžna
kolóna vybavená vnútri závitovkovým dopravníkom a vykurovacou jednotkou;
kde trávna rastlinná surovina je nepretržite privádzaná priamo na vrch
uvedenej štiepiacej nádoby dopravníkom (4);
vyznačujúci sa tým, že
súbežne s uvedeným prívodom suroviny sa zavádzajú chemické látky na
štiepenie, hydroxid sodný (NaOH) a chlorid sodný (NaCl), a čerstvá voda
a/alebo regenerovaný biely lúh, a to nepretržite do hornej časti uvedenej
štiepiacej nádoby (1); pričom teplota štiepenia sa udržuje od 70 do 120 °C a
priemerné

zloženie

takto

vytvorenej

suspenzie

počas

uvedeného

kontinuálneho štiepenia sa udržuje v nasledujúcich rozsahoch:
(a) 0,50 až 2,00 % hmotn./hmotn. NaOH;
(b) 0,50 - 1,50 % hmotn./hmotn. NaCl;
(c) 10 až 15 % hmotn./hmotn. trávnej suroviny; a
(d) procesná voda; až do 100 % hmotn./hmotn. suspenzie;
kde hmotnostné percentá zložiek sa počítajú na hmotnosť celej suspenzie;
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a kde na rozpustenie necelulózových látok z trávneho rastlinného
východiskového materiálu dochádza počas prenosu hmoty z jednej na
druhú stranu uvedenej pozdĺžnej štiepiacej nádoby, ktorý trvá 1,5 až 3
hodiny;
(iii) kde varená buničina je nepretržite, rovnakou rýchlosťou akou je surovina
privádzaná do štiepiacej nádoby (1), odvádzaná z uvedenej štiepiacej nádoby
(1), dopravníkom, priamo do dispergátora (5), kde je suspendovaná buničina
podrobená hlavnému dispergovaniu, čím sa získajú jemne dispergované
celulózové vlákna;
(iv) kde sa jemná suspenzia dispergovanej buničiny z kroku (iii) ďalej podrobí
bieleniu:
(a) bez odstránenia chemikálií zo štiepiacej fázy (ii); a
(b) bez použitia akéhokoľvek ďalšieho NaOH na účely bielenia; a
kde je dispergovaná buničina nepretržite privádzaná do kontinuálneho
bieliaceho reaktora (6), ktorý je vytvorený ako pozdĺžna kolóna vybavená
vnútri závitovkovým dopravníkom a vykurovacou jednotkou; a
kde bieliacimi chemikáliami sú:
(a) vodný roztok peroxidu vodíka /H2O2/ s obsahom 20-40%
hmotn./hmotn. H2O2; a
(b) vodný roztok kremičitanu sodného /xNa2O•ySiO2/ s obsahom 3045% kombinácie Na2O+SiO2 s molárnym pomerom Na2O:SiO2 = 1:1
až 3,3:1;
ktoré sa zavádzajú cez rozdeľovač (7) do bieliaceho reaktora (6),
pričom sa udržuje teplota bielenia od 70 do 100 °C, počas 45 minút až
1,5 hodiny, a priemerné zloženie takto vytvorenej suspenzie počas
celého procesu bielenia sa udržuje v nasledujúcich rozmedziach:
(a) 0,50 až 2,00 % hmotn./hmotn. uvedeného roztoku H2O2;
(b) 0,50 až 2,00 % hmotn./hmotn. uvedeného roztoku xNa2O •
ySiO2;
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(c) 10 až 15 % hmotn./hmotn. celulózy; a
d) procesná voda; až do 100 % hmotn./hmotn. suspenzie;
kde hmotnostné percentá zložiek sa počítajú na hmotnosť celej
suspenzie;
(v) suspenzia takto získanej bielenej buničiny odvádzanej z kroku bielenia (iv)
sa prípadne ďalej spracováva prostredníctvom dispergátora (8); a potom je
prevedená do odvodňovača (9);
(vi) kde bielená a prípadne dodatočne dispergovaná buničina z kroku (v) je
odvodnená, oddelená od čierneho lúhu, čím sa získa:
a) bielená buničina obsahujúca 10 až 15 % hmotn./hmotn. sušiny; a
b) čierny lúh obsahujúci lignín a iné vedľajšie produkty varenia a
bielenia; a
(vii) bielená buničina je ďalej premývaná v premývacej nádobe (12) ďalšou
čerstvou vodou, ktorá je privádzaná potrubím (13), čím sa získa:
(a) konečná bielená a praná buničina s veľmi vysokou belosťou,
vyššou než 90 %, 10 % hmotnostných sušiny a obsahom lignínu > 5 %
hmotnostných, ktorá je odvádzaná z celého procesu cez potrubie (14);
a
(b) ďalšie množstvo premývacej vody, ktorá sa odvádza potrubím (15),
spolu s čiernym lúhom z odvodňovacieho kroku (vi), ktorý sa dopravuje
potrubím (10), do elektrolytického reaktora (19);
(viii) kde čierny lúh a premývacia voda sú podrobené elektrolýze
jednosmerným prúdom medzi dvoma elektródami pri elektrickom napätí 3–30
V a hustote elektrického prúdu 1–10 A/dm2 pri 10 až 95 °C, kde lignín a
vedľajšie produkty sú oddelené na vrchole roztoku elektrolytu v anódovej
komore a sú kontinuálne odstraňované z elektrolytického reaktora; a
kde výsledný roztok elektrolytu s regenerovaným roztokom NaOH a NaCl,
predstavujúcim biely lúh, je regenerovaný z katódovej komory späť do
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procesu varenia cez rozdeľovač (21) do kontinuálnej štiepiacej nádoby (1),
čím sa uzavrie celý proces výroby celulózy.

2.

Kontinuálny spôsob výroby buničiny podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým,

že zahŕňa nasledujúce kroky:
(ix) preosievanie a frakcionáciu, kde sa zriedená suspenzia z kroku (vii) v
nároku 1 spracováva preosievacím a frakcionačným zariadením (22)
vybaveným sitom 0,1 až 0,5 mm, čím sa získajú dve frakcie;
(a) prvá frakcia, ktorá neprechádza sitom 0,1 - 0,5 mm; a
(b) druhá frakcia, ktorá prechádza sitom 0,1 - 0,5 mm, ktorá je
považovaná za dobrú buničinu s veľmi vysokou belosťou, vyššou než
90 %, vhodnou na výrobu vysoko kvalitných papierov alebo
celulózových listov, ktorá je odvádzaná preč z celého procesu cez
potrubie (23); a
(x) kde frakcia (a) buničiny z kroku (ix) je podrobená jednému alebo dvom
následným spracovaniam v mlynoch (24,25), čím sa získa buničina, ktorá je
prenesená cez rozdeľovač (26) do preosievacieho a frakcionačného
zariadenia (22).

3.

Kontinuálny

spôsob

výroby

buničiny

podľa

ktoréhokoľvek

z

predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že chemikálie na štiepenie v
kroku (ii) nároku 1 sa zavádzajú ako zmes koncentrovaných vodných roztokov
20-50 % hmotn./hmotn. NaOH a 10-30 % hmotn./hmotn. NaCl.

4.

Kontinuálny

spôsob

výroby

buničiny

podľa

ktoréhokoľvek

z

predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že teplota štiepenia je
udržiavaná v rozmedzí 90 až 100 °C
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5.

Kontinuálny

spôsob

výroby

buničiny

podľa

ktoréhokoľvek

z

predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že teplota bielenia je udržiavaná
v rozmedzí 85 až 100 °C.

6.

Kontinuálny

spôsob

výroby

buničiny

podľa

ktoréhokoľvek

z

predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že ohrievacie jednotky v
kontinuálnej štiepiacej nádobe (1) a kontinuálnom bieliacom reaktore (6) sú
magnetróny vytvárajúce mikrovlny (MW).

7.

Kontinuálny

spôsob

výroby

buničiny

podľa

ktoréhokoľvek

z

predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že kombinovaný čierny lúh a
premývacia voda, ktoré vychádzajú z procesných krokov (vi) a (vii) v nároku 1
cez rozdeľovače (10) a (15), sú prípadne koncentrované až do obsahu celkového
sodíka 0,90-1,05 % hmotn./hmotn. vo výparníku (16) pred ďalším spracovaním v
elektrolytickom reaktore (19).

8.

Kontinuálny

spôsob

výroby

buničiny

podľa

ktoréhokoľvek

z

predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že elektrolytické odstraňovanie
lignínu a regenerácia bieleho lúhu v kroku (viii) podľa nároku 1 v elektrolytickom
reaktore (19) sa uskutočňuje s grafitovou anódou a katódou z uhlíkovej ocele
alebo nerezovej oceli pri elektrickom napätí 3 až 10 V a hustote elektrického
prúdu 3-7 A/dm2.

9.

Kontinuálny

spôsob

výroby

buničiny

podľa

ktoréhokoľvek

z

predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že trávna rastlinná surovina
zahŕňa stonky rastlinných druhov vybraných zo skupiny, ktorú tvoria: pšenica
(Triticum vulgare, Linne); ryža (Oryza sativa, Linne); jačmeň (Horedum vulgare,
Linne); ovos (Avena sativa, Linne); ľan (Linum usitatissimum, Linne); kukurica
(Zea mays, Linne); proso: proso siate (Panicum miliaceum, Linne), proso perlové
(Pennisetum glaucum, Linne), proso (Panicum ramosum, Linne) a ježatka obilná
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(Echinochloa frumentaceae, Linne); tritikale (x Triticosecale, Wittm. ex A.
Camus); pohánka (Fagopyrum esculentum, Moench); miscanthus (Miscanthus x
giganteus, Andersson); proso prútnaté (Panicum virgatum, Linne); cirok
(Sorghum druh, Linne); trsť obyčajná (Phragmites australis, Cav.), trsť rákosovitá
(Arundo donax, Linne), barmské rákosie (Neyraudia reynaudiana, Kunth.),
orobinec

(Typha

spp.,

Linne),

šáchor

(Cyperus

papyrus,

Linne),

ježohlav(Sparganium spp., Linne), slamenné rákosie (Thamnochortus insignis,
Linne); kavyľ pevný (Stipa tenacissima, Linne a Lygeum spartum, Linne); juta
(Corchorus olitorius, Linne); bambus (Bambusoideae spp .; Linne); bagáza; alebo
ich zmesi.

10.

Kontinuálny spôsob výroby buničiny podľa nároku 8, vyznačujúci sa tým,

že trávnou rastlinnou surovinou je miscanthus /Miscanthus x giganteus,
Andersson/.
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