
Co  j e  p r i n c i pem t e chno log i c kého  p ro ce su  ?

● JE URâENO PRO
ODSTRA≈OVÁNÍ
SULFANU H2S
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 H2S
v bioplynu aÏ pod hod-
noty poÏadované v˘robci
plynov˘ch kogeneraãních
jednotek a kotlÛ 

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

Máte problém se SULFANEM v bioplynu ?

Odsifiovací zafiízení DESULPHAIR U03
je pro Vás fie‰ením...

kubeckova
opravit také na Thiothrix

kubeckova
opravit na Thiothrix

kubeckova
Triothrix

kubeckova
Thiobacillus



Zafiízení je urãeno pro pfiesné a bezpeãné dávkování

vzduchu do kalu, nejvhodnûji do cirkulaãního potrubí

ohfievu kalu. 

Zafiízení je tvofieno zdrojem vzduchu, dávkovacím zafiízením,

injektorem a elektrorozvádûãem. Jako zdroj tlakového

vzduchu je pouÏita kompresorová stanice. Dávkovací zafií-

zení je umístûno v nástûnné skfiíni o vnûj‰ích rozmûrech

500 x 750 x 320mm. Toto zafiízení zaji‰Èuje dávkování

pfiesného mnoÏství vzduchu. Vstup vzduchu do kalového

potrubí je fie‰en pomocí injektoru opatfieného uzavíracími

armaturami. Jednotlivá zafiízení jsou propojena polyamido-

v˘mi hadiãkami. Ovládání a monitorování odsifiovacího

zafiízení je zaji‰tûno pomocí fiídicího systému umístûného

v rozvádûãi o rozmûrech 500x750x320mm. Pro zobrazo-

vání provozních informací a zadávání poÏadovan˘ch

parametrÛ je rozvadûã opatfien ovládacím terminálem.

Rozsah prÛtoku a tlak dávkovaného vzduchu se stanoví

podle konkrétní aplikace.

Podle poÏadavku zákazníka je moÏno dodat zafiízení

i s nûkolika nezávisl˘mi dávkovacími místy. 

J a k é  j e  t e c h n i c k é  p r o v e d e n í
D E S U L P H A I R  U 0 3  ?

Jak bylo zafiízení DESULPHAIR U03
vyhodnoceno ve zku‰ebním provozu ?

K a m  D E S U L P H A I R U 0 3  u m í s t i t ?

Skfiín dávkovacího zafiízení i elektrorozvádûã jsou urãeny

k osazení na stûnu. V jejich blízkosti se umístí kompresorová

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

zafiízení IP44. Injektor se osadí na vhodné místo kalového

potrubí. 

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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DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
REGULOVANÉHO

VZDUCHU

ELEKTRO ROZVÁDĚČ,
ZABEZPEČOVACÍ 
A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 

DÁVKOVACÍ MÍSTO,
INJEKTOR

KALOVÉ POTRUBÍ
VYHNÍVACÍ NÁDRŽE

(ANAEROBNÍHO REAKTORU

DESULPHAIR U03
(SCHEMA ZAPOJENÍ)

âeská republika: K&H KINETIC a.s., Zlatnická 33, 339 01  Klatovy
tel.: +420 376 356111, fax: +420 376 322771, e-mail: khk@kh-kinetic.cz, http://www.kh-kinetic.cz

K&H KINETIC a.s., Táborská 31, 140 00  Praha4
tel.: +420 261 102 270, fax: +420 261102 284, e-mail: khk@kh-kinetic.cz

Slovenská republika: K&H KINETIC a.s., nám. SNP 90, 976 13  Slovenská ªupãa
tel.: +421 48 4187532, fax: +421 48 4187304, e-mail: khks@kh-kinetic.sk
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kubeckova
čísla upravit 102270 dohromady,- mezera mezi 261, spojit 102284

kubeckova
zde bych možná doporučovala výměnu obrázku pohled z jiné strany, aby se odlišoval od obrázku z první strany

kubeckova
u tohoto obrázku je vidět zelená konzola, nešla vymazat, zařízení je totiž běžně montováno na zeď
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oprava na řídicí


