ZAØÍZENÍ PRO HYGIENIZACI KALU

Hygienizace kalu vápnem - HKV
Úprava èistírenských kalù je jedním ze základních požadavkù ochrany životního prostøedí. Ze známých metod
hygienizace kalu se chemická stabilizace alkalizací vápnem jeví jako zpùsob úpravy vyznaèující se pomìrnì
jednoduchou technologií a technickým øešením a patøí k ekonomicky ménì nároèným zpùsobùm úpravy kalu.
Pøíznivým pøedpokladem rozšíøení v ÈR je možnost jejího pøiøazení do stávajících provozù kalového hospodáøství
ÈOV.
Úèelem stabilizace a hygienizace èistírenských kalù vápnem je jeho úprava, která zabezpeèí nepøekroèení
povolených koncentrací
nežádoucích látek, zejména
Technické údaje
mikroorganismù.
Hygienizace vápnem
pøedstavuje dávkování
práškového nehašeného vápna
(CaO) do odvodnìného kalu
za zaøízení strojního odvodnìní. Odvodnìný kal s obsahem 18 až 30 % sušiny je promíchán s vápnem v pomìru až
30% vápna na sušinu kalu.
Pøitom dochází k alkalizaci
(na pH11 resp. pH12) a k chemické exotermní reakci vápna
s vodou obsažené v kalu (ale
i k nežádoucímu uvolòování
a úniku dusíku). Úèinnost
procesu využití uvolnìného
tepla vyžaduje urèitou dobu
skladování vápenného kalu
(nejvýše 8 týdnù), v prostoru
uzavøeném a opatøeném
odvìtráváním.

Kapacita linky HKV: Q
0 - 8 m3.h-1 odvodnìného kalu
Objem zásobníku vápna: V
6, 12, 18, 22, 27, 34 m3.h-1
Celkový pøíkon:
5 - 12 kW
Plnì automatický chod vèetnì regulace dávkovaèe vápna
Jiné rozsahy parametrù je nutno projednat s výrobcem.

Oznaèení výrobku: HKV - Q/V
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Linka na hygienizaci kalu pøedstavuje soubor na sebe navazujících zaøízení (napø. na uvedeném
schématu), v nichž dominují šnekové dopravníky a mísiè kalu, dále zásobník práškového vápna, vyprazdòovací,
resp. dávkovací zaøízení vápna, zásobník upraveného kalu s odvìtráním, pøídavné zaøízení a regulaèní prvky.
ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY KALU jsou ovìøeným výrobkem firmy FONTANA R. Jsou vyrábìny v nìkolika
velikostech prùmìrù (F200, 250, 300, 330, 360) v rùzných délkách, konstrukèních provedením (høídelové,
bezhøídelové), sklonu a v rùzném strojním vybavení (jednootáèkové, dvouotáèkové), s nìkolika výstupy
opatøenými nožovým uzávìrem - ruèním nebo elektro, nerezové nebo v kombinaci nerezu a vysokopevnostní
uhlíkaté oceli.
MÍSIÈE (SMÌŠOVAÈE) KALU s vápnem jsou zaøízení uzpùsobené pro využití principu dvou šnekových
dopravníkù k míchání. Obdobné je využití šneku k dopravì a dávkování PODÁVACÍHO ZAØÍZENÍ vápna
do mísièe. ZÁSOBNÍK VÁPNA je vertikální, stacionární kruhová nádoba s kuželovým dnem, vybavená plnící
a odvzdušòovací trubkou, technologickými pøípojkami, držákem vibrátoru, rukávovým silofiltrem pro plnìní
a uzavírací klapkou.
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Linka HKV s plnì automatickým provozem øízeným z rozvádìèe, je vybavena ultrazvukovými sondami
na sledování hladiny vápna v silu a na pøísunu kalu do mísièe. Regulace dodávky množství vápna do mísièe
je zabezpeèena zmìnou otáèek pøevodovky dopravního (dávkovacího) šneku. Pro zamezení vnikání vlhkosti do sila
slouží nožový uzavìr a odsávání prostoru mísièe.
Dispozice a velikost jednotlivých zaøízení je odvislá od øady faktorù, poèínaje charakterem kalu, jeho množstvím
a vlastnostmi a øeší se s dùrazem na ekonomické provozní náklady v souèinnosti technologù, projektantù
a dodavatele.
Zásobník upraveného kalu není souèástí dodávky.
Pro optimální zaèlenìní do technologické èásti ÈOV nabízí firma FONTANA R, s.r.o. konzultace a technickou
pomoc jako bezplatnou službu zákazníkùm. Servis do 24 (48) hodin.
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