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Sposób utylizacji ·odpadów szpitalnych polegający na ich spalaniu w specjalnych
piecach obrotowych, znamienny tym, że utylizację przeprowadza się w dwóch etapach,
wstępnym wypalaniu w temperaturze 1300°C w strumieniu gazów odlotowych pieca obrotowego do wypalania klinkieru, w wyniku którego pozostaje ok. 50% objętości począ
tkowej odpadów, a następnie tak przygotowane odpady zawierające koksik miele się
z węglem i/lub miesza z miąłem węglowym a następnie podaje się do pieca do wypalania
klinkieru w pakietach od 5 do 10 kg z częstotliwością 1 do 3 pakietów na minutę .

Sposób utylizacji odpadów szpitalnych

Zastrzeżenie

patentowe

Sposób utylizacji odpadów szpitalnych polegający na ich spalaniu w specjalnych piecach obrotowych, znamienny tym, że utylizację przeprowadza się w dwóch etapach, wstęp
nym wypalaniu w temperaturze 1300°C w strumieniu gazów odlotowych pieca obrotowego
do wypalania klinkieru, w wyniku którego pozostaje ok. 50% objętości początkowej odpadów, a następnie tak przygotowane odpady zawierające koksik miele się z węglem i/lub miesza z miąłem węglowym a następnie podaje się do pieca do wypalania klinkieru w pakietach
od 5 do 10 kg z częstotliwością l do 3 pakietów na minutę.

***
Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji odpadów szpitalnych przez spalanie.
Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 79 839 sposób spalania odpadów
w dwuczłonowym piecu obrotowym, pochylonym zgodnie z kierunkiem przepływu spalin
i transportu materiału, przy czym kąt nachylenia obu członów jest różny. Spaliny po przejściu
przez urządzenie absorbujące są odprowadzane do atmosfery.
Znany jest również z polskiego opisu patentowego nr 101 876 sposób spalania odpadów, którego istota polega na tym, że odpady poddaje się wstępnemu spaleniu, przy jednoczesnej obróbce mechanicznej w obrotowej komorze spalania oraz obróbce cieplnej i/lub chemicznej, zwłaszcza pirolizie, poprzez działanie promieniowania bezpośrednio co najmniej
części spalin, które cyrkulują pod prąd.
Sposób, utylizacji odpadów szpitalnych wg wynalazku polegający na ich spalaniu
w specjalnych piecach obrotowych polega na tym, że utylizację przeprowadza się w dwóch
etapach, wstępnym wypalaniu w temperaturze 1300°C w strumieniu gazów odlotowych pieca
obrotowego do wypalania klinkieru, w wyniku którego pozostaje ok. 50% objętości począt
kowej odpadów, a następnie tak przygotowane odpady zawierające koksik miele się z węglem
i/lub miesza z miałem węglowym a następnie podaje się do pieca do wypalania klinkieru
w pakietach od 5 do 10 kg z częstotliwością 1 do 3 pakietów na minutę.
Przykład. Odpady szpitalne zawierające szmaty, tampony nasączone płynami ustrojowymi oraz tworzywa sztuczne w ilości 100 kg poddano wstępnemu wypalaniu
w temperaturze 1300°C przez 1 godzinę. W wyniku tego procesu otrzymano zestalony materiał zawierający koksik, który następnie wymieszano z węglem i zmielono. Tak przygotowany
materiał umieszczono w specjalnych pojemnikach np. z tworzywa sztucznego wprowadzono
do pieca do wypału klinkieru o temperaturze około 1450°C. W wyniku pirolizy nastąpił cał
kowity rozpad tworzyw sztucznych.
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