Máte problém se SULFANEM v bioplynu ?

Odsiﬁovací zaﬁízení DESULPHAIR
je pro Vás ﬁe‰ením...

U03

● JE URâENO PRO
ODSTRA≈OVÁNÍ
SULFANU H 2S
Z BIOPLYNU,
kter˘ vzniká pﬁi anaerobní
stabilizaci kalÛ v ãistírnách
odpadních vod, pﬁípadnû
v anaerobních reaktorech
pﬁi ãi‰tûní odpadních vod
● ZABRA≈UJE KOROZI
spalovacích zaﬁízení
kyselinou siﬁiãitou,
vzniklou pﬁi kondenzaci
spalin ze sulfanu
● Jeho pﬁedností jsou
NÍZKÉ PO¤IZOVACÍ
A PROVOZNÍ NÁKLADY
● SPOLEHLIVù SNIÎUJE
KONCENTRACI H 2S
v bioplynu aÏ pod hodnoty poÏadované v˘robci
plynov˘ch kogeneraãních
jednotek a kotlÛ

Co je principem technologického procesu ?
Metoda odstranûní sulfanu z bioplynu je zaloÏena na principu oxidace H2S
sirn˘mi bakteriemi (Thiobacillus sp.) ve vodním prostﬁedí na elementární
síru. Do nádrÏe, ve které probíhá anaerobní proces, se pﬁivádí regulované
mnoÏství vzduchu tak, aby se pﬁidan˘ kyslík spotﬁeboval na oxidaci H2S
a bioplyn neobsahoval voln˘ kyslík. Elementární síra se ze systému odstraÀuje
spolu s vyhnil˘m kalem, pﬁípadnû odpadní vodou.

Bakterie Thiobacillus
s granulemi síry

InjektáÏ vzduchu do kalu

Bakterie Triothrix
s granulemi síry

Bakterie Thiobacillus
bez granulí síry

Jaké je technické provedení
DESULPHAIR U03 ?

DESULPHAIR U03
(SCHEMA ZAPOJENÍ)

DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
REGULOVANÉHO
VZDUCHU

ELEKTRO ROZVÁDĚČ,
ZABEZPEČOVACÍ
A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

500

500

vzduchu do kalu, nejvhodnûji do cirkulaãního potrubí
ohﬁevu kalu.

750

Zaﬁízení je urãeno pro pﬁesné a bezpeãné dávkování

Zaﬁízení je tvoﬁeno zdrojem vzduchu, dávkovacím zaﬁízením,
injektorem a elektrorozvádûãem. Jako zdroj tlakového
vzduchu je pouÏita kompresorová stanice. Dávkovací zaﬁízení je umístûno v nástûnné skﬁíni o vnûj‰ích rozmûrech

ZDROJ
VZDUCHU

500 x 750 x 320mm. Toto zaﬁízení zaji‰Èuje dávkování
pﬁesného mnoÏství vzduchu. Vstup vzduchu do kalového

DÁVKOVACÍ MÍSTO,
INJEKTOR

KALOVÉ POTRUBÍ
VYHNÍVACÍ NÁDRŽE
(ANAEROBNÍHO REAKTORU

potrubí je ﬁe‰en pomocí injektoru opatﬁeného uzavíracími
armaturami. Jednotlivá zaﬁízení jsou propojena polyamidov˘mi hadiãkami. Ovládání a monitorování odsiﬁovacího
zaﬁízení je zaji‰tûno pomocí ﬁídicího systému umístûného
v rozvádûãi o rozmûrech 500x750x320mm. Pro zobrazo-

Kam DESULPHAIR U03 umístit ?

vání provozních informací a zadávání poÏadovan˘ch

Skﬁín dávkovacího zaﬁízení i elektrorozvádûã jsou urãeny

parametrÛ je rozvadûã opatﬁen ovládacím terminálem.

k osazení na stûnu. V jejich blízkosti se umístí kompresorová

Rozsah prÛtoku a tlak dávkovaného vzduchu se stanoví
podle konkrétní aplikace.

stanice. Pro napojení zaﬁízení na pﬁívod el. proudu musí
b˘t k dispozici zásuvka 230V/16A, char.D. Prostﬁedí, kde
bude zaﬁízení umístûno, musí vyhovovat el. krytí

Podle poÏadavku zákazníka je moÏno dodat zaﬁízení

zaﬁízení IP44. Injektor se osadí na vhodné místo kalového

i s nûkolika nezávisl˘mi dávkovacími místy.

potrubí.

Jak bylo zaﬁízení DESU LP HAI R U03
vyhodnoceno ve zku‰ebním provozu ?
Dlouhodobé sledování odsiﬁovacího zaﬁízení provádûla
Vysoká ‰kola chemicko-technologická Praha v âOV Údlice.
Zaﬁízení prokázalo svoji stabilní funkãnost. Je schopno
odsiﬁovat bioplyn s poÏadovanou úãinností okolo 80 %.
Dávkování vzduchu mûlo pozitivní vliv i na prÛbûh anaerobní
stabilizace kalÛ - ve sledovaném období do‰lo ke zv˘‰ení
stabilizace kalu hodnocené podle úbytku organické su‰iny
a k celkovému i specifickému zv˘‰ení produkce bioplynu.
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