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Předmluva

Tento dokument (EN 15170:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 308 „Charakterizace
kalů“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do května 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakékoli nebo všechna tato
patentová práva.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod



Touto metodou je možné jednoduchým způsobem zhodnotit vhodnost kalů a kalových produktů pro
úpravu tepelnými procesy. Některé termochemické korekce nejsou v této normě brány v úvahu.
Podrobný popis analytických postupů a teoretické pozadí viz ISO 1928 nebo CEN/TS 14918.

Získaný výsledek je spalné teplo vzorku, obsahujícího vodu z produktů spalování a vodu z kalu
v kapalném skupenství, při konstantním objemu. Výhřevnost je možné získat výpočtem ze spalného
tepla. Pro tento výpočet musí být stanoven buď obsah vodíku v kalu, nebo množství vody nalezené při
spalovací zkoušce.

Kaly obvykle obsahují mnoho vody a (nespalitelné) tuhé látky. Proto jsou jejich spalné teplo
a výhřevnost – zvláště ve stavu, v kterém jsou dodávány – dosti nízké. Pro mnoho účelů může být
dostatečné stanovit pouze spalné teplo a nikoli výhřevnost, pro niž jsou nutná dodatečná stanovení.
Zde je popsán pouze výpočet výhřevnosti při konstantním objemu; výpočet výhřevnosti při
konstantním tlaku viz ISO 1928 nebo CEN/TS 14918.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení spalného tepla kalu při konstantním objemu a referenční
teplotě 25 °C v bombovém kalorimetru (kalorimetru s tlakovou spalovací nádobou), kalibrovaném
spalováním certifikované kyseliny benzoové.

Získaný výsledek je spalné teplo vzorku, obsahujícího vodu z produktů spalování a vodu z kalu
v kapalném skupenství, při konstantním objemu. V praxi jsou kaly spalovány při konstantním
(atmosférickém) tlaku a voda nekondenzuje, ale je odstraňována jako pára se spalinami. Za těchto
podmínek se používá provozní teplo spalování, tj. výhřevnost paliva při konstantním tlaku. V této
normě je popsána výhřevnost při konstantním objemu, protože vyžaduje méně dodatečných
stanovení.

Tato metoda je použitelná pro všechny druhy kalů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


