ÁRKA: Saturaèní kal  monosti pouití a vlastnosti

Saturaèní kal  monosti pouití a vlastnosti
APPLICATION POSSIBILITIES AND PROPERTIES OF CARBONATION LIME

Even árka  Vysoká kola chemicko-technologická v Praze

Saturaèní kal je vedlejím (odpadním) produktem cukrovarnické technologie. Oddìluje se pøi filtraci 1. saturované ávy, následnì se v prùbìhu filtraèního cyklu vyslází vodou, aby
se obsah cukru v kalu sníil na poadovanou hodnotu. Filtraèní
koláè v sobì obsahuje kromì sraeného uhlièitanu vápenatého
dalí vysráené nebo koagulované necukry surové ávy napø.
vysokomolekulární koloidní látky nebo na druhé stranì nízkomolekulární vápenaté soli. Suina kalu závisí na pouitém filtraèním zaøízení, u dnes pouívaných mechanizovaných kalolisù bývá 6570 %.
Formy úpravy saturaèního kalu
Saturaèní kal lze dále vyuívat a dodávat buï v pùvodní
podobì, nebo je úèelné jej vhodným zpùsobem upravit. V úvahu
pøipadají napø. tyto moné modifikace:
- naøedìní vodou za vzniku suspenze,
- tøídìní této suspenze podle velikosti èástic napø. pomocí hydrocyklonù,
- suení,
- kalcinace,
- granulace,
- smíchání s dalími látkami.
Pøi kalcinaci, která probíhá pøi teplotì minim. 600700 oC,
jsou plnì rozloeny organické látky (1).

Pouívané i navrhované vyuití saturaèního kalu
Vyuití jako hnojivo a podobné monosti uplatnìní
Velké objemy a sloení saturaèního kalu pøedurèují jeho
vyuití jako hnojiva. Aby vak bylo umonìno toto uplatnìní, je
saturaèní kal klasifikován nikoli jako odpad, nýbr jako produkt
cukrovarnické technologie. Jeho obchodní název se lií podle
zemì pùvodu  napø. v Nìmecku a Rakousku se pouívá Carbocalc, ve Velké Británii Limex, v Èeské republice áma.
Pokud se k tomuto úèelu v nìkterých státech vyuívá kal
z rotaèních vakuových filtrù o suinì asi 55 %, naøedí se, a pak
je z cisteren rozstøikován po poli. Kal o suinì 70 % se rozmetává po poli bez pøedchozí úpravy.
Hlavním úèinkem saturaèního kalu je zlepení struktury pùdy
a sníení její kyselosti, co zlepuje aktivní ivot organismù
v pùdì. Uvádí se, e napø. dávka saturaèního kalu 10 t.ha1
o suinì 70 % zvýí pH pùdy z 6,0 na 6,57,0 (2). Kromì vápníku dodává saturaèní kal do pùdy i dalí potøebné iviny, jako
dusík, fosfor a draslík. Doplòování tìchto prvkù je pro správný
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vývoj zemìdìlských plodin nezbytné. Napø. podle FECENKA A
LOKa (3) 1 t øepy (souèet hmoty bulvy a chrástu) odèerpá z pùdy
5 kg N, 0,7 kg P, 1,0 kg Mg a 1,3 kg Ca. Klíèovým faktorem
výivy øepy je dusík, který ovlivòuje výnos a kvalitu produkce,
fosfor se úèastní pøemìny sluneèní energie na sacharosu, draslík mj. pomáhá v regulaci vodního reimu rostliny (4).
Síra jako dùleitá sloka saturaèního kalu nebývá pøíli zdùrazòována, pøestoe má srovnatelný obsah v kalu jako kupø.
dusík nebo draslík. Sníení imisí síry v poslední dobì má za
dùsledek pokles obsahu síry pøístupné pro rostliny v pùdì; spady
síry asi 57 kg.ha1 (podle ÈHMÚ v roce 1999) jsou ji nií, ne
poaduje vìtina plodin pro optimální rùst, výnos a kvalitu (5).
Kromì vyuití kalu jako hnojiva v zemìdìlské velkovýrobì
lze uvést tyto dalí pìstitelské aplikace:
- Vyuití kalu jako hnojiva pro zahrádkáøe. HAVLOVÁ (6) navrhla
zvýení suiny saturaèního kalu smísením s prachem páleného vápna. Zaøízení zahrnovalo kulový mlýn, hnìtaè, kalandr
(vícechodý válcový mlýn) a balièku.
- Vyuití saturaèního kalu k rekultivaci vytìené pùdy na skládce elektrárny. Bylo uplatnìno na skládce elektrárny Hodonín,
kde úseky úloitì popílku byly proloeny vrstvami saturaèního kalu a následnì osázeny ovocnými døevinami (7).
- Pøídavek do kompostù. Napø. firma Ricoter Erdaufbereitung
AG zpracovává tímto zpùsobem pevné odpady cukrovaru vèetnì saturaèního kalu z obou výcarských cukrovarù (8, 9). SANCHEZ ET AL. (10) doporuèují pouívat saturaèní kal pro urychlené
kompostování kávové vlákniny.
- Souèást vermikompostù, ve kterých dochází k pøemìnì organické hmoty na èásteènì humifikované organické hnojivo za
pøispìní deovek (11).
Dosud existují ve svìtì lokality, kde se pìstitelské vyuití
saturaèního kalu dosud neujalo, souvisí to mj. i s nedostateèným strojním vybavením zemìdìlských farem. V tìchto zemích
by dalí vyuití kalu mohlo mít ekonomický význam pro rozvoj
oblasti. Vzhledem k souèasnému poklesu kapacit na výrobu
cukru v rámci EU o více ne ètvrtinu od øíjna 2007 (12), a tím
i poklesu produkce saturaèního kalu v Evropì, by v okolních
zemích mohlo být zajímavé i kal suit a exportovat do Evropy
napø. prostøednictvím existujících cukrovarských spoleèností EU.
Kromì toho existuje monost i dalího vyuití saturaèního
kalu. Tomuto vyuití zatím brání nìkolik faktorù jako:
- nií produkce kalu, daná ji uvedeným sniováním kapacit
výroby cukru,
- velká disproporce mezi pomìrnì nízkou kapacitou závodù,
které by mohly vyuívat saturaèní kal k prùmyslovým úèelùm, v porovnání s vysokými kapacitami zpracování øepy
10 00020 000 t.d1 ø. moderních evropských závodù.
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Tab. I. Bilanèní propoèet podílu CaCO3 v saturaèním kalu v ÈR;
historické porovnání, poslední údaje vycházejí z údajù
Geblera (34)
Velièina

Jednotka

Zaèátek
90. let

2007
prùmìr

2007
nejlepí

pøídavek CaO

% ø.

1,80

1,10

0,72

odpovídá CaCO3

% ø.

3,21

1,96

1,29
0,65

CaO/Nc

0,85

0,65

Nc

% ø.

2,12

1,69

1,11

epurace odstraní

% ø.

0,64

0,51

0,33

ztráty cukru

% ø.

0,08

0,08

0,08

suina kalu celkem

% ø.

3,93

2,55

1,70

CaCO3/suina

%

81,79

76,96

75,71

CaCO3/kal

%

53,16

50,03

49,21

Nc  necukry, v bilanci se pøedpokládá epuraèní efekt 30 %.

Na druhé stranì tato diverzifikace vyuití by se pravdìpodobnì pøíznivì odrazila na zvýení efektivity produkce výroby
cukru:
- nebo saturaèní kal by se stal dalím cenným produktem cukrovaru,
- zvýením jeho ceny vzhledem k narùstající poptávce.
Vyuití saturaèního kalu jako plniva
V posledních dvaceti letech bylo navreno nìkolik moností vyuití saturaèního kalu jako plniva.
První zkouky se týkaly vyuití v prùmyslu plastu a kauèuku, kde se karbonátová plniva iroce vyuívají. SMELÍK ET AL. (1)
navrhli k tomuto úèelu vyuívat upravený karbonizovaný saturaèní kal. Výhodou karbonizace kalu je odstranìní organických
necukrù, nevýhodou je ovem vysoká energetická nároènost
tohoto øeení.

Obr. 1. Cyklony na separaci èástic saturaèního kalu
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KOTEK ET AL. (13) vyzkoueli pouití pouze vysueného saturaèního kalu do kompozitù vysokohustotního polyetylénu
a recyklátu obsahujícího nízkohustotní polyetylén, na øeení byla
podána pøihláka vynálezu (14). Mechanické vlastnosti kompozitu byly srovnatelné s kompozity obsahujícími mikromletý vápenec. Podobnì BOUAISSA ET AL. (15) se zabývali reologickými
vlastnostmi polypropylénu plnìného saturaèním kalem.
VACCARI ET AL. (16) provedli zkouku výroby papíru s 16%
pøídavkem saturaèního kalu, kde velikost èástic upravili pod
20 mm. Tento postup byl VACCARIM (17) patentován. Kromì diskutabilní barevnosti papíru èi lepenky by mohl nastat problém
s obsahem organických látek z kalu, s dùsledkem postupného
zvyování tìchto látek v uzavøeném okruhu vodního hospodáøství papírenského závodu a s rizikem vzniku nadmìrné mikrobiální kontaminace (18).
Dalí moností aplikace kalu, kterou se zabýváme na naem pracoviti a bude jí vìnováno samostatné sdìlení, je vyuití
jako plniva v lepidlech.
Dalí monosti vyuití saturaèního kalu
Cukrovarníci z pochopitelných dùvodù uvaovali o vyuití
tohoto odpadního produktu pøímo v cukrovaru. Jednou takovou aplikací byl vynález VK-krída, kdy se promytý a vysuený
kal pouil k ochranì skladované cukrovky (19). Samostatnou
kapitolu moného vyuití tvoøí opakované vyuití saturaèního
kalu pro výrobu vápna v cukrovaru, které pøichází v úvahu zvlátì v oblastech s nedostateèným mnostvím vápence (20, 32).
Tato aplikace má vak svá omezení vlivem moného zkoncentrování nìkterých necukrù v technologii pøi recirkulaci CaO. Dalí
nevýhodou je 23´ vyí energetická nároènost výroby vápna (32), daná pøedevím spotøebou tepla k odpaøení obsaené
vody, spalná tepla pøítomných organických látek nejsou ke kompenzaci postaèující.
Kalcinace se mùe provádìt buï v rotaèní peci nebo
v klasické vápence, kde je kal napøed smíchán s jílem na brikety (21).
Vrátíme-li se k zemìdìlským aplikacím, saturaèní kal byl
nìkterými autory doporuèen jako pøísada do krmných smìsí,
kde doplòuje pøedevím chybìjící vápník pro výivu zvíøat (lze
jím nahradit mletý vápenec), je uvádìna øada pøíznivých nutrièních i ekonomických dopadù (22, 23). Je potøeba vak brát
v úvahu existující legislativu (24, 25).
Zajímavé jsou rovnì stavební a solidifikaèní aplikace.
K prvním z nich patøí vyuití pøi výrobì cementu, monost výroby tvárnic apod. BLEEKER ET AL. (26) vyuili saturaèní kal pøi
solidifikaci tìkých kovù z odpadù ze zlatých dolù. Pøi tìchto
zpùsobech pouití je zvlátì tøeba vìnovat pozornost obsahu
cukru který zpomaluje tuhnutí betonu.
Podobnou ekologickou moností je vyuití saturaèního kalu
k zachycování tìkých kovù v prùmyslových odpadních vodách,
kde mùe být alternativou obvyklého hydroxidového sráecího
procesu. Na druhé stranì organické látky mohou podobnì jako
pøi aplikaci v papírenském prùmyslu následnì komplikovat èitìní odpadních vod zvýením CHSK (27).
Jiným vyuitím v oblasti ivotního prostøedí je vyuití saturaèního kalu k odluèování oxidu siøièitého ze spalin kotlù spalujících pevná èi kapalná paliva (28).
Spíe z historického hlediska lze uvést vyuití saturaèního
kalu jako neutralizaèního èinidla pøi výrobì kyseliny mléèné,
kde se pouíval k neutralizaci vznikající kyseliny (29).
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Sloení saturaèního kalu

Tab. II. Sloení vybraných sloek (prvkù) saturaèního kalu
Obsah v saturaèním kalu (g.kg1)

Pro vyuití kalu jako hnojiva postaèuje podle
Sloka (prvek)
(31)
(29)
(37)
MADSEN (32)
(27)
ÈR
poadavku UKZUS splnit pouze dvì kritéria: neutrali1976
1980*
1998
1998
2002* 200607
zaèní hodnotu ve vysueném vzorku stanovenou podle ÈSN EN 12 945 (min. 35 % CaO) a vlhkost (max.
Organické látky
186,9
75130

prùmìr 100; 80180
92
137173
42 %), tedy suinu nad 58 % (pøi pouití kalolisù splCelkový N
4,5**
2,5
24
prùmìr 4; 36
6
nìno). Kromì toho je potøeba respektovat mnoství
P
4,4
4,1
3,55,2
prùmìr 4; 2,58
2,75,6
tìkých kovù (viz dále).
K

2,2

prùmìr 1; 0,21,7
0,8
0,40,7
Chemické sloení kalu nabývá mnohem vìtího
M
g
3
2
,
7
8

1
5
1
2

2
4
p
r
ù
m
ì
r
6
;
3

1
3
5,77,8
významu pøi prùmyslových aplikacích. Nejprve se
S
5,2

2,5

zamìøíme na hlavní sloku saturaèního kalu  uhlièitan
Na

1
0,9

vápenatý. Ten se v pøírodì sice vyskytuje v nìkolika
modifikacích, pokles alkality v prùbìhu 1. saturace
B

0,9

vak zpùsobuje rychlý pøechod z nestabilních modifiFe
0,2
kací vateritu a aragonitu na kalcit (30).
Tab. I., kde je bilanènì vypoèten obsah CaCO3
* pøepoèteno na suinu 70 %; ** pouze bílkovinný dusík
(pøesnìji CaCO3 + MgCO3) v kalu, uvádí, e kal obsahuje v souèasnosti asi 50 % CaCO3, døíve byl témìø
kosti èástic (tzv. medián), stanovené pomocí image analysis.
60 %. Tento údaj vychází ze stechiometrického výpoètu, e vechDoplnìny sem byly namìøené nií hodnoty velikosti èástic 1. sano vápno v koneèné fázi vystupuje z cukrovaru jako uhlièitan.
turované ávy a dosud nepublikovaná velikost èástic 2. saturoVe skuteènosti je tato hodnota jetì nií, je tøeba odeèíst vápevané ávy, která byla snad pøekvapivì zjitìna vìtí, ne u èástic
naté soli organických kyselin (tìch je podle SCHIWECKA (31) v kalu
asi 3,5 %) a fosforeènanù a síranù (asi 3 %). Tedy ve skuteènosti
1. saturované ávy. Je to vak ve shodì s mìøením BURROUGHSE
bude pøi souèasných nízkých pøídavcích vápna
v kalu pøiblinì 43 % CaCO3 (pøesnìji CaCO3
Obr. 2. Dekantéry v cukrovaru Dobrovice (horní fotografie) a Opava (dolní)
+ MgCO3). Pro nìkteré aplikace by proto bylo vhodné pouívat oddìlený kal z 2. saturace, kde je
obsah CaCO3 výraznì vyí.
Sloení ostatních látek suiny závisí pøedevím na obsahu jednotlivých extrahovatelných
necukrù øepy a typu pouitého vápna, resp. vápence, tj. pomìru vápníku a hoøèíku (32). Porovnání údajù rùzných autorù, týkajících se obsahu
hlavních sloek kalu, kromì uhlièitanu vápenatého, s hodnotami zjitìnými v poslední dobì
v Èeské republice, je obsahem tab. II. Je z ní zøejmé, e progresivní sniování pøídavku vápna má
za následek zvýení obsahu organických látek, celkového dusíku, fosforu a síry. Zjitìný obsah draslíku v kalu je v souèasnosti v ÈR ponìkud nií,
ne uvádìjí zahranièní a døívìjí zdroje, co mùe
být dáno kvalitním vyslázením.
Hodnoty obsahu sodíku, bóru a eleza jsou
udávány pomìrnì vzácnì, byly nalezeny pouze
v 12 literárních zdrojích. Sloení sueného a kalcinovaného kalu publikovali SCHIWECK ET AL. (33).
Obsah tìkých kovù v saturaèním kalu je
minimální, jak uvádí literární prameny (tab. III.).

Fyzikálnì-chemické vlastnosti saturaèního
kalu a jeho suspenzí
Velikost èástic saturaèního kalu a její rozdìlení
Rozdìlení velikosti èástic a monostem jejího
ovlivnìní bylo vìnováno nae poslední sdìlení,
vìnované této problematice (35). Tab. IV. shrnuje ji jen aktualizované prùmìrné hodnoty veli-
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Tab. III. Tìké kovy v saturaèním kalu

Obr. 3. Kumulativní distribuèní køivka sat. kalu pøed a po suení

Obsah kovu v saturaèním kalu (mg.kg1)
Tìký kov

BUDIG 1984
(32)

Novìjí data ÈR
20062007

Poadované
hodnoty ÚKZÚZ*

Cu

17

1217



Zn

33

3240



Cr

6

6-10

35

Ni

17

27



Pb

<2

< 6,5

21

Cd

< 0,2

< 0,4

1,0

As



0,71,4

7

Hg



0,020,05

0,35

* pøepoèteno na suinu 70 %

A WONESE (36), kteøí k mìøení velikosti èástic 2. saturace pouili
laserový analyzátor, pøièem zjistili obvyklou prùmìrnou velikost èástic 2137 mm. Ke vzniku malých èástic kalu po 2. saturaci dochází pøi zpracování alterované øepy, pravdìpodobnì
vlivem vyí viskozity.
Kumulativní distribuèní køivku, ilustrující zmìnu velikosti
èástic po suení na bubnové zemìdìlské suárnì BS-6, ukazuje
obr. 3. Je zde zøejmé mírné zmenení velikosti èástic po suení
(u mediánu asi o 4 mm). Výsledky v grafu se shodují s prací
SCHIWECKA ET AL. (33), kteøí udávají max. velikost èástic sueného
kalu 40 mm.
Èástice saturaèního kalu po 1. saturaci mohou být mení
pøi nesprávném návrhu nebo seøízení epuraèního procesu, nebo
pøi kvalitativnì nevhodné cukrovce. Z tab. IV. vyplývá, e velikost èástic lze ovlivnit flokulantem, tato jeho úloha ale mùe být
omezena pøi následném promytí sraeniny v kalolise. Dalí
monost upravit velikost èástic pøedstavuje dìlení èástic, napø.
hydrocyklony (obr. 1. a 2.). Je tedy vdy nutné zvaovat potøebnou velikost èástic pøi urèité aplikaci a tomu pøípadnì pøizpùsobit epuraèní (separaèní) proces.
Velikost èástic, stanovená pomocí image analysis, nemusí
vdy odpovídat té velikosti, která by se vypoèetla v laboratoøi
cukrovaru z poèáteèní sedimentaèní rychlosti. Zanedbáme-li
interakci mezi èásticemi, platí zde Stokesùv zákon, tedy:

(1),
kde w  sedimentaèní rychlost,
ds  ekvivalentní prùmìr èástice,
g  tíhové zrychlení,
rs  hustota èástice,
rl  hustota kapalné fáze,
h  dynamická viskozita kapalné fáze;
pak napøíklad pro w = 3 cm.min1 = 5.10-4 m.s1, g = 9,81 m.s2,
rs = 2 089 kg.m3, rl = 1 070 kg.m3, h = 7.10-4 Pa.s, je vypoètená
velikost ds = 2,52 . 10-5 m = 25,2 mm. Tento údaj velmi dobøe
koresponduje s namìøenými daty. Nìkteré údaje ale èasto budou pøi výpoètu pouze odhadnuty  problematická je jak viskozita ávy (ta závisí mj. na teplotì ávy, její polarizaci, obsahu
pektinù, proteinu, invertního cukru, popela (38) aj.), tak hustota pevné fáze (ta je ovlivnìna pøedevím podílem vysráených
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minerálních solí, tedy zvlátì pøídavkem vápna). Jejich nesprávné hodnoty mohou vypoètenou hodnotu prùmìru èástice ovlivnit i nìkolikanásobnì.
Tak, jak je ovlivnìna velikost èástic vlivem suení, mnohem
výraznìji k tomu dochází pøi kalcinaci. Údaje jednotlivých autorù o velikosti èástic výsledného edého práku, obsahujícího aglomerovaný uhlík a mikrokrystalický CaCO3, se velmi lií.
Podle SMELÍKA (1) je maximální velikost èástic 60 mm, naproti
tomu SCHIWECK ET AL. (33) uvádìjí prùmìrnou velikost èástic 10 mm.
Pravdìpodobnì zde bude hrát roli teplota kalcinace a tedy to,
zda dojde k vytvoøení aglomerovaného uhlíku, nebo zda je uhlík
plnì spálen.
Mìrný povrch èástic
Pro øadu aplikací je dùleitìjí velièinou, ne velikost èástic, mìrný povrch, který urèuje pøenos energie i hmoty. Stanovuje se napø. BET metodou, vyuívající adsorpèní izotermu dusíku. Mìrný povrch je úzce spjat s velikostí èástic a jejich hustotou.
Je definován:
ssp = Ssi /m

(2),

kde Ssi je souèet povrchu jednotlivých èástic a m je jejich celková hmotnost. Rovnici (2) lze dále pro homogenní èástice upravit:
ssp = Ssi /(rs . SVi)

(3),

kde SVi je souèet objemù jednotlivých èástic.
Pokud by lo o monodisperzní systém a pøedpokládali bychom kulovité èástice, pak:
(4),

kde ds oznaèuje prùmìr èástice, rs je hustota èástice. Pokud
bychom uvaovali napø. velikost èástice 20 mm = 2.105 m, hustotu suiny 2 089 m2.kg1, vyel by podle rovnice (4) mìrný mezifázový povrch 144 m2.kg1.
Namìøené hodnoty mìrného povrchu jsou vak mnohem
vyí. WEICHERT (39) urèil hodnotu mìrného povrchu èástic kalu
5 800 m2.kg1, to odpovídá podle rovnice (4) ekvivalentnímu
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prùmìru èástice 0,5 mm. ÁRKA ET AL. (40) zjistili pro
Tab. IV. Velikost èástic saturaèního kalu namìøená na VCHT Praha
saturaèní kal pøipravený v laboratoøi rùznými epuraèVelikost, medián
Èástice saturaèního kalu
ními postupy velikost mìrného povrchu v rozmezí
(mm)
7 10013 600 m2.kg1, co odpovídá ekvivalentnímu
Saturaèní kal po kalolisech, pøi pouití flokulantù
54
prùmìru èástice 0,40,2 mm.
Vysvìtlení významného rozdílu ve srovnání
Saturaèní kal po kalolisech, bez pouití flokulantù
21
s oèekávanou velikostí mìrného povrchu lze nalézt
Kal 1. saturace rozmíchaný s vodou v provozních podmínkách
15
ve fotografiích z elektronového mikroskopu (13, 41).
Kal ve vodní suspenzi saturaèního kalu  horní výstup z hydrocyklonu
10
Vyplývá z nich, e èástice kalu o velikosti asi 20 mm
Kal ve vodní suspenzi saturaèního kalu  spodní výstup z hydrocyklonu
22
jsou aglomerovány z jemných krystalkù o rozmìrech
Kal v 1. saturované ávì
1028
0,20,5 mm. To souhlasí s tím, e komerèní sráený
Kal v zahutìném podílu s flokulantem
82
CaCO3 má èástice právì této velikosti (1).
Pro výlisky karbonizovaného saturaèního kalu staKal v zahutìném podílu po zahuovacích filtrech
21
novili SMELÍK ET AL. (42) velikost mìrného povrchu kalKal v 2. saturované ávì
3949
cinovaného kalu 5 700 ± 300 m2.kg1, èili prakticky
identickou, jako u kalu nekarbonizovaného. Zde
ovem hraje roli to, do jaké míry probìhl rozklad
CaCO3 na CaO a zda (pøi nedokonalém spalování) vznikal
V krystalech dvojosých látek mùeme nalézt tøi navzájem
kolmé smìry, které nazýváme hlavní optické smìry X, Y a Z.
z organických látek uhlík. Pro vyí rozkladné teploty 850950 oC
se uvádí (32) mìrný povrch 8 600 m2.kg1, pøi teplotì 1 070 oC
Indexy lomu v tìchto smìrech nazýváme hlavní indexy lomu
a znaèíme je a, b, g. Náleí k nim krystaly rombické, monoklipak 5 100 m2.kg1.
nické a triklinické soustavy.
Index lomu èástic saturaèního kalu
Pøed vlastním mìøením velikosti èástic pomocí laserové difrakce je nutné v systému pøístroje nastavit parametry mìøení
Tato velièina je dùleitá pro mìøení velikosti èástic saturaèdle povahy mìøeného materiálu, konkrétnì jde o zadání indexu
ního kalu metodou laserové difrakce. Výhodou této metody,
lomu mìøeného materiálu a média (vody, eventuálního technicoproti napø. pouití metody image analysis prezentované døíve,
kého cukerného roztoku). Pro homogenní látky jde vìtinou
je okamitá odezva a monost mìøení on-line, tedy mùe být
o snadný úkol, nebo výrobce analyzátoru èasto pøímo nabízí
zaøazena pøímo do øízení parametrù vybrané technologie.
tyto hodnoty pro dané látky. Pro heterogenní systémy jako je
Pøi mìøení distribuce velikosti èástic metodou laserové dikupø. saturaèní kal, lze index lomu èástic saturaèního kalu odfrakce prochází laserový paprsek pøes kyvetu, ve které proudí
hadnout  napø. jako váený prùmìr.
mìøený vzorek rozptýlený ve vhodném médiu, kterým je nejVýpoèet odhadu indexu lomu pevných èástic saturaèního
èastìji voda. Vlivem pøítomných èástic dochází k ohybu (difrakkalu uvádí tab. V. Výsledný index lomu pevných èástic vychází
ci) laserového paprsku pod úhlem, jen je nepøímo úmìrný
tedy výpoètem 1,553, co se pomìrnì málo lií od indexu lomu
jejich velikosti.
uhlièitanu vápenatého.
Index lomu je základní optická charakteristika
prostøedí. Je definován jako pomìr rychlosti svìtla ve
Tab. V. Modelový výpoèet  pøíspìvky jednotlivých sloek k indexu lomu
vakuu c k rychlosti svìtla v urèité vlnové délky l
saturaèního kalu
v dané látce: n = c / v.
K lomu svìtla dochází na rozhraní dvou prostøeIndex lomu ve vakuu
Látka
Obsah
Liter.
Souèin
dí, proniká-li svìtlo z jednoho prostøedí do prostøedí
(% su.) =M
>A
C
prùmìr pramen
druhého. Dopadá-li svìtelný paprsek na rozhraní dvou
prostøedí o rùzné optické hustotì, tj. n1 ¹ n2, dochází
písek
2,35* 1,544
1,544
44
3,633
k lomu podle Snellova zákona: sin @ / sin B = n2 / n1 = n21,
CaCO3
61,24
1,486 1,658
1,572
44
96,291
kde d je úhel dopadu a f je úhel lomu.
MgCO3
3,62
1,700 1,509
1,605
45
5,808
U pevných látek se index lomu lií, u krystalù se
CaSO4 . 2H2O
1,91
1,521 1,523 1,530 1,524
45
2,908
rozliují tzv. opticky jednoosé a dvojosé krystaly.
Ca3(PO4)2
3,02
1,627
1,627
44
4,908
Krystaly jednoosé mají jedinou optickou osu, která
Ca(COO)2.H2O
1,81* 1,491 1,555 1,650 1,565
45
2,833
je vdy rovnobìná s vertikálou krystalografického
jableènan CaC4H2O4 . H2O
0,67* 1,495 1,575 1,640 1,570
45
1,058
osního køíe. Opticky jednoosé jsou vechny krystaly trigonální, hexagonální a tetragonální soustavy. Pøi
citran Ca3C12H10O14 . 4H2O
3,28* 1,515 1,530 1,560 1,535
45
5,036
íøení svìtla opticky jednoosým krystalem dochází
dr (jako celulóza)
11,84
1,505
1,505
46
17,820
obecnì ke dvojlomu. Jeden z paprskù, který vzniká
protein
4,22* 1,450
1,450
44
6,124
dvojlomem, se chová jako paprsek v izotropním proostatní makromolekuly
6,03* 1,480
1,480 odhad
8,930
støedí: pøi kolmém dopadu nepodléhá lomu a ve
vech smìrech se krystalem íøí stejnou rychlostí. TenSouèet (prùmìr)
100,00
1,553
to tzv. øádný paprsek má ve vech smìrech stejný
Komentáø k tabulce: Zdánlivì nízký obsah CaCO3, 61,24 % su., odpovídá 40,6 % abs.,
index lomu (znaèí se w). Druhý paprsek (e) se chová
co je v souladu s kapitolou Sloení saturaèního kalu. Podobnì i dalí koncentraèní
odlinì: i pøi kolmém dopadu se láme pod urèitým
údaje vycházejí z tab. I. a II., vèetnì pøísluných poznámek v textu, obsah celulosy
úhlem a v rùzných smìrech se krystalem íøí rùznou
vychází z pøedpokládaného obsahu drtì ve ávì, podrobnìjí údaje oznaèené * jsou
z dat SCHIWECKA ET AL. (33). Indexy lomu pocházejí z citované literatury.
rychlostí.
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Obr. 4. Závislost viskozity saturaèního kalu na obsahu suiny

pro suinu kalu 53,1 % a 1 450 kg.m3 pro suinu 56,9 %. Podobnì KEMBLOWSKI ET AL. (43) nalezli hustotu kalu 1 460 kg.m3 pro
kal o suinì 60 %.
Pro hustotu suiny lze za pøedpokladu aditivity objemù
z rovnice (5) odvodit vztah:

(6),

kde rs (kg.m3) je hustota suiny, rw = 998,2 kg.m3 je hustota
vody pøi 20 oC, S je suina kalu (%).
Z uvedených hodnot by vycházela dle údajù SMELÍKA (42)
hustota suiny 1 774 kg.m3, resp. 2 206 kg.m3, tedy ponìkud
odlinì.
Lze oèekávat aditivitu hustot rovnì u suiny, take pak
platí podobný vzorec:

Hustota a objemová hmotnost saturaèního kalu

(7),

Hustota je definována jako hmotnost objemové jednotky
homogenní látky,
r = m /V

(5).

Hustotu saturaèního kalu pyknometricky stanovovali SMELÍK
(42) v prostøedí CHCl3. Nalezli napø. hodnotu 1 300 kg.m3

ET AL.

Tab. VI. Modelový výpoèet  pøíspìvky jednotlivých sloek k mìrnému teplu saturaèního kalu
Látka

Obsah
(%)

Cp
(kJ.kg1.K1)

Pøíspìvek
(kJ.kg1.K1)

písek

1,56*

0,75 (51)

0,01

dr (celulóza)

4,64

1,55 (51)

0,07

CaCO3

40,60

0,84 (51)

0,34

MgCO3

2,40

0,84 (52)

0,02

CaSO4

1,00

1,09 (51)

0,01

Ca3(PO4)2

2,00

0,72 (52)

0,01

CaC2O4 .H2O

1,20*

1,03 (53)

0,01

jableènan

0,40*

1,04

0,00

citran

1,90*

1,00

0,02

protein

2,80*

2,03

0,06

pektin

0,79*

1,24

0,01

araban

1,53*

1,24

0,02

galaktan

1,68*

1,24

0,02

cukr

3,00

1,24 (47)

0,04

voda

34,50

4,18 (47)

1,44

Souèet (prùmìr)

100,00

2,09

Komentáø k tabulce: Koncentraèní údaje vycházejí z tab. I. a II., vèetnì
pøísluných poznámek v textu, obsah celulosy vychází z pøedpokládaného
obsahu drtì ve ávì, podrobnìjí údaje oznaèené * jsou z dat SCHIWECKA
ET AL. (33). Mìrná tepla vycházejí z dat citovaných autorù, u proteinù je
pouita obvyklá hodnota (54), pro sacharidy je pouit jednotný údaj podle
sacharosy, mìrná tepla jableènanu a citranu jsou odhadnuta z Koppova
pravidla.
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kde rN (kg.m3) je prùmìrná hustota necukrù jiných ne CaCO3,
rCaCO3 = 2 800 kg.m3 je hustota kalcitu, No je obsah necukrù
jiných ne CaCO3 (%).
Budeme-li v souladu s tab. I. pøedpokládat v dobì mìøení
obsah CaCO3 v suinì asi 81,8 % (tedy necukrù jiných ne CaCO3:
No = 18,2 %), vychází rN = 670 kg.m3, resp. 1 130 kg.m3. První
z uvedených hodnot se zdá dost nepravdìpodobná, snad dolo
k chybì pøi stanovení.
Vyjdeme-li z poslední hodnoty, lze se pro souèasné pøídavky vápna (tab. I.) dopoèítat k hodnotì rs = 2 089 kg.m3 a pro
suinu 65 % k hustotì kalu 1 511 kg.m3. Pro vodné suspenze
by bylo mono její hustotu vypoèítat z rovnice (6) po dosazení
hodnoty suiny.
Pro karbonizát saturaèního kalu uvádí SMELÍK (42) hodnotu
hustoty 2 150 ± 150 kg.m3.
Objemová hmotnost je oproti hustotì definována jako hmotnost objemové jednotky sypkého materiálu. Rozdíl spoèívá v tom,
e v pøípadì objemové hmotnosti je uvaován celkový objem
materiálu, v pøípadì hustoty není uvaován volný prostor vzduchu uvnitø sledovaného objemu. Objemová hmotnost závisí na
zpùsobu filtrace a manipulaci s kalem po vypadnutí z filtru (za
vzniku trhlin vyplnìných vzduchem u sypkého materiálu).
BRETSCHNEIDER ET AL. (47) uvádìjí pro saturaèní kal o suinì 50 %
objemovou hmotnost v rozmezí 8401 000 kg.m3 a pro saturaèní kal po delím skladování 1 2501 300 kg.m3.
Viskozita naøedìného saturaèního kalu
Mìøením viskozit saturaèního kalu ve vodì se u nás døíve
zabýval ÈÍ A TÌTINOVÁ (48) a SMELÍK ET AL. (49). Hodnoty byly
mìøeny pøi teplotì 20 oC. Vybrané údaje naøedìného kalu jsou
porovnány v grafu zobrazeném na obr. 4. Z dat lze uèinit nìkteré závìry:
- v oblasti 4050 % dochází ke zmìnì reologického chování
suspenzí (prùseèík køivek),
- v oblasti nad 53 % dochází ke strmému nárùstu viskozity
s narùstající suinou.
Kromì toho se pøi mìøení projevovala tixotropie.
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Viskozita je velmi citlivá na mechanické namáhání kalu, pøi
vyích smykových rychlostech viskozita výraznì klesá  obr. 4.,
údaje SMELÍKA ET AL. (49) a KEMBLOVSKEHO ET AL. (43). To je velmi
dùleitý poznatek, nebo pøi poadavku nízkých viskozit za souèasnì vysokého obsahu suiny je tøeba kal mechanicky zpracovat.
Viskozitu naøedìného kalu lze mírnì ovlivnit i teplotou. Ve
sledované koncentraèní oblasti náhøev do 40 oC podle KEMBLOW1
SKEHO ET AL. zpùsobí pøi smykové rychlosti 46,6 s pokles viskozity jen do 5 %, pøi náhøevu na 60 oC pak 1416 %.

Obr. 5. Závislost mìrné entalpie suspenzí saturaèního kalu pøi
teplotì 20 oC, bod pod pøímkou je údaj Baloha

Mìrné teplo za konstantního tlaku, mìrná entalpie
Pøi náhøevu, a ji pøi suení pevného kalu nebo pøi ohøevu
suspenze, je dùleité znát mìrné teplo ohøívaného média.
K tomuto úèelu se vyuívá buï mìrné teplo CP nebo mìrná
entalpie h. Zanedbáme-li, e by pøi náhøevu suspenze kalu docházelo k chemické reakci èi k rozpoutìní, je vztah mezi mìrným teplem a mìrnou entalpií:
h = CP . t

(8),

kde h je mìrná entalpie (kJ.kg1), CP  mìrné teplo (kJ.kg1.K1)
a t (oC) je teplota.
Mìrné teplo (podobnì tedy i mìrná entalpie), jsou velièiny
kumulativní, take platí:
CP = 0,01 {S . CPs + (100  S) CPw}

(9),

kde CPs je mìrné teplo suiny a CPw je mìrné teplo vody. BALOH
(50) zjednoduenì pøi svých výpoètech pøedpokládá, e mìrné
teplo suiny saturaèního kalu je totoné s mìrným teplem uhlièitanu vápenatého (51, 52, 53, 54).
Detailní propoèet mìrného tepla saturaèního kalu pro suinu
65,5 % je pøedveden v tab. VI., kde vychází mìrné teplo kalu
2,09 kJ.kg1.K1. Z tabulky by se mohlo zdát, e podstatné pøíspìvky zahrnují uhlièitan vápenatý a voda, ale vliv organických
látek (zvlátì v souèasné dobì pøi sníených pøídavcích vápna)
nelze zanedbat, nebo na rozdíl od anorganických sloek mají
mìrné teplo vyí ne 1 kJ.kg1.K1 a jejich pøíspìvek na mìrném teplu pevného saturaèního kalu èiní asi 0,25 kJ.kg1.K1.
Mìrné teplo suiny CPs tímto modelovým výpoètem vychází
0,99 kJ.kg1.K1.
Porovnání mìrných entalpií s údajem BALOHA (50) pro S = 50 %
je zobrazeno na obr. 5. Závislost mìrné entalpie na obsahu
suiny pro teplotu 20 oC lze popsat rovnicí:
h20 = 83,60  0,6377 S

Obr. 6. Závislost relativního hmotnostního zlomku XW = (100  S)/S
na relativní vlhkosti vzduchu

Obr. 7. Kinetika suení nativního kalu (ve tvaru kalových váleèkù
o prùmìru 8,5 mm) z dat SMELÍKA (56) (suina kalu na levé
svislé ose) pøi teplotì 24 ±2 oC a mírnì zvlhèeného sueného kalu z dat BEKOVÉ (55) pøi teplotì 22 ±2 oC (suina
na pravé ose)

(10).

Chyba Balohových údajù od takto vypoètené mìrné entalpie je 2,5 % rel., narùstá vak výraznì pøi pøibliování ke 100 %
su., kde dosahuje a 15 %.
Výpoèet mìrného tepla karbonizátu by se vypoèetl podobnì jako v tab. VI., bylo by vak nutné znát jeho sloení (tedy
nakolik je CaCO3 rozloen na CaO, zda bude ve smìsi s vodou
dále hydratován èi zpracován v suchém stavu, zda rozkladem
organických látek vznikl a CO2 nebo uhlík apod.).
Rovnováná vlhkost a kinetika suení
Sorpèní izotermu z experimentálních dat BEKOVÉ (55) pøi
laboratorní teplotì ukazuje obr. 5.
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Kinetika suení je ovlivnìna teplotou, vlhkostí, sloením
a granulometrií vzorku. Pøíklad experimentálních dat poøízených
rovnì pøi laboratorní teplotì je na obr. 6. a 7.

V dnení dobì, kdy je uzavírána øada cukrovarù v Evropì
a klesá pøídavek vápna na epuraci, se mùe zdát ponìkud absurdní vyuívat saturaèní kal k jiným úèelùm, ne jako hnojivo.
Novì se vytváøející ekonomické podmínky vak pravdìpodobnì povedou k poadavkùm vyího ekonomického zhodnocení vedlejích produktù cukrovarnické technologie. Podmínkou
takovéhoto vyuití je pøizpùsobení kvality saturaèního kalu poadavku zákazníka, napø. zajitìním stálých parametrù, suením, úpravou velikosti èástic, karbonizací apod. K tìmto finálním operacím je dùleitá znalost základních fyzikálnì-chemických
vlastností, které jsou v èlánku detailnì diskutovány. Nìkteré údaje
tìchto velièin jsou na úrovni odhadù, pøièem èást z nich je pro
inenýrské výpoèty plnì postaèující; v nìkterých pøípadech je
zøejmé, e data postihují jen urèitou oblast promìnných a bylo
by úèelné doplnit potøebná laboratorní mìøení. Výsledky lze
vyuít pøedevím pro návrh nových procesù a jako podklad pro
dalí komunikaci s potenciálními zpracovateli.
Výzkum byl realizován v rámci výzkumného zámìru MMT è. MSM
6046137305 Teoretické základy potravináøských a biochemických
technologií. Autor dìkuje ing. Ivì Skalkové, ing. Helenì Vyhnálkové
a ing. Vladimíru Ulrichovi za poskytnutá data analýz saturaèního kalu.

Souhrn
Èlánek poskytuje pøehled moností vyuití saturaèního kalu
v cukrovaru i mimo nìj. K tìmto úèelùm mùe mít vstupní surovina
rùznou formu  vysráený kal, suspenze ve vodì, suený kal èi
karbonizát kalu. Je uvedeno sloení kalu na základì literárních údajù i nejnovìjích poznatkù. Pøi souèasných nízkých pøídavcích vápna
je v kalu pøiblinì pouze 43 % CaCO3 (pøesnìji CaCO3 + MgCO3).
Velká èást èlánku je vìnována fyzikálním vlastnostem kalu jako je
velikost èástic, mìrný povrch, mìrné teplo za konstantního tlaku,
mìrná entalpie, rovnováná vlhkost, index lomu èástic saturaèního
kalu a viskozita naøedìného saturaèního kalu.
Klíèová slova: saturaèní kal, odpady z cukrovaru, fyzikálnì-chemické
vlastnosti, velikost èástic, analýza obrazu, mìrný povrch, mìrné teplo,
mìrná entalpie, rovnováná vlhkost, index lomu, viskozita, reologie.
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dynamická viskozita
vlnová délka
hustota

Indexy: CaCO3 uhlièitan vápenatý

Závìr

Seznam symbolù:

d
f
h
l
r

(m.s1)
rychlost svìtla ve vakuu
(kJ.kg1.K1) mìrné teplo
(m), (mm) ekvivalentní prùmìr èástice
(m.s2)
tíhové zrychlení
mìrná entalpie
(kJ kg1)
(kg)
hmotnost
(1)
index lomu
(%)
podíl necukrù jiných ne CaCO3 z obsahu suiny
povrch
(m2)
(%)
obsah suiny
(m2.kg1)
mìrný mezifázový povrch
teplota
(oC)
(m3)
objem
(m.s1)
rychlost svìtla v daném prostøedí
(cm.min1), (m.s1)sedimentaèní rychlost
(1)
rel. hmotnostní zlomek vody = (100  S)/S

i
l
N
s
w
20

jednotlivá èástice
kapalná fáze
necukry jiné ne CaCO3
pevná fáze, èástice
voda
pøi teplotì 20 oC
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árka E.: Application possibilities and properties of carbonation lime
The review ponders on feasible carbonation lime applications  both
in and out of the sugar factory. Carbonation lime as a raw material
for this use can be in many forms  precipitate in filtration cake,
water suspension, and dried or carbonized carbonation lime. The
presented composition of carbonation lime comes from literature
data and latest knowledge. When using contemporary low lime
additions the percentage of CaCO3 + MgCO3 is only about 43 %. The
large part of the paper is devoted physical properties of carbonation lime as particle size, specific area, specific heat capacity, specific
enthalpy, equilibrium water content, refractive index of particles,
and viscosity of water suspensions.
Key words: carbonation lime, waste from a sugar factory, physical-chemical properties, particle size, image analysis, specific area, specific heat
capacity, specific enthalpy, equilibrium water content, refractive index,
viscosity, reology.
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