STATII DE PRODUCERE BIOGAZ
- Echipamente -

Producator TerraDinamic
• STATII DE BIOGAZ

Furnizor TerraDinamic
• Scimbatoare de caldura - TDSC
• Scruber (epuratoare de gaze) - TDSG
• Facla (arzator de gaze) - TDF
• Rezervor de biogas - TDRG
• Cogenerator - TDCG
• Mixere - TDMXB
• Pompe montate in camera uscata orizontale - TDPUO
• Pompe montate in camera uscata verticale - TDPUV
• Sistem SCADA

Schimbator de caldura TDSCP
STATII DE PRODUCERE BIOGAZ
Echipamente
Schimbatoarele de caldura TDSCP, sunt schimbatoare cu placi, mult
mai mici si mai usoare decat cele conventionale si se remarca prin
usurinta montarii si intretinerii. Sunt compacte, au un design flexibil,
economice din punct de vedere al costurilor si de cinci ori mai eficiente
decat cele conventionale. TDSCP sunt disponibile in mai multe forme:
cu garnituri, semi-sudate, sudate, electrice. Placile sunt confectionate
din otel inoxidabil, titaniu sau grafit.

DIMENSIUNI:

Model
A
Dimensiunile
H
ramei [mm]
Grosime
Suprafata
Dimensiunile
[cm2]
placii
Grosime
[mm]
Lungimea tirantilor [mm]

Lungimea gidajelor [mm]
Distanta intre
B
tije [mm]
C
Distante intre placi [mm]
Presiune nominala [bar]
Tenperatura maxima
(cu garnituri EPDM) [°C]

TDSCP2/16
180
480
14

TDSCP3/16
340
780
30

TDSCP4/16
370
1040
35

340

1300

2200

0.5

0.5

0.5

120 (7-13)
150 (15 - 21)
240 (23 -35)
125 (7 -13)
145 (15 -21)
250 (23 -35)
370
65
3.1
16

350 (7 - 51)
550 (53 -75)
650 (77 -101)
350 ( 7 -55)
550 (53 -75)
650 (77 -101)
604
145
3.3
16

500 (21 - 73)
1000 (>75)
500 (21 - 73)
1000 (>75)
850
168
3.5
16

140

140

140

*Alte dimensiuni disponibile la cerere

Scruber TDSG
Scruberele TDSG sunt utilizate pentru epurarea gazelor in diferite domenii, cat si pentru
tratarea biogazului.
Principiul de functionare al unui scruber se bazeaza pe pulverizarea de lichid in fluxul de
biogazce contine impuritati care trebuiesc indepartate. In timpul acestei faze de interactiune dintre
lichid si gaz se produce “capturarea“ particulelor solide din gaz. Particulele mai grele cad in
colectorul de apa sau se dizolva in precipitat
. Exista diferite tehnologii de “spalare” a gazelor,Terra Dinamic propune 2 tipuri de astfel de
scrubere: scrubere cu auto-pulverizare si scrubere Venturi.


TDSG cu auto-pulverizare

Se mai numesc si scruberele dinamice si sunt foarte eficiente in eliminarea suspensiilor
solide fine



TDSG Venturi

Scruberele Venturi sunt scrubere umede cu turn ciclonic prevăzut cu o conductă de admisie cu
îngustare (dispozitiv Venturi).

Facla (arzator de gaze) TDF
Arzatoarele de gaz TDF (facla), sunt dispozitive cu
sarcina de a arde, temporar sau permanent, biogazul
produs in centrale sau depozitele de deseuri, unde nu
exista posibilitatea utilizarii acestuia în scopul producţiei de
energie. Sistemul de ardere este compus dintr-un arzator
şi o substructura a acestuia.
Dispozitivul este proiectat conform principiului de
arzator cu injectare şi este compus dintr-o duza, un injector
cu un reglator al fluxului de aer, un tub de protejare
împotriva flăcarii, o armătura a dispozitivului şi un sistem
de cotrol al flăcării. Sistemul de ardere a biogazului este
construit din oţel inoxidabil

Pentru inaltarea flacarii astfel incat aceasta sa nu constituie un pericol pentru personal sau
pentru zona invecinata, se utilizeaza un cos de inaltare. Din punct de vedere constructiv cosul
flacarii poate fi autospijinit, cu sprijinire prin cadru sau cu sprijinire prin cabluri de ancorare.

Rezervor de biogas TDRG
Rezervoarele TDRG de biogaz, sunt locurile de depozitare ale biogazului. Acestea sunt
montate pe acoperişul reactorului. Sistemul recipientului de biogaz are o structură de strat dublu.
TDRG se utilizeaza in special in cazul statiilor de epurare cat si in industrie și agricultura.
Exista 2 forme de astfel de rezervoare de stocare a biogazului:



Rezervorul extern traditional TDRG-T, de oțel sau beton,
pentru presiuni mari ale gazului și capacitați de stocare
de pana la 10.000m³, este dotat cu o cupola externa, cu
forma ¾ sferica folosită pentru acoperire este fabricată
din PVC şi produsă cu aditivi speciali care o fac
rezistentă la acţiunea ultravioletelor şi a precipitaţiilor.



Sferele de stocare, cu dubla membrane TDRG-S
(susținute cu aer sau stalpi) se utilizeaza pentru stocarea
biogazului direct pe acoperisul reactorului

Cogenerator TDCG
Cogeneratoarele sunt construite dintr - un motor combinat cu un generator electric si o serie
de schimbatoare de caldura in vederea recuperatii in totalitate a energiei utilizate. Dispune de
dispozitive electrice de gestiune si control care asigura functionarea complet automatizata a masinii,
eficienta de generare termo-electric este intodeauna optima in toate modurile de functionare.

Mixere TDMXB
Mixerele TDMXB sunt utilizate pentru aplicarea in instalatiile de biogaz pe placa de baza din
beton armat a digestoarelor și, de asemenea, in rezervoare de pregatire. Acestea induce un nivel
optim de amestecare cu acțiunea combinata a desparti aglomerari de suprafața si libera circulație a
unor volume mari de lichide, fara a genera turbulențe.

* Catalog tehnic TD mixere si pompe

Pompe montate in camera uscate
TDPUV
Pompe TDPUV sunt montate pe cadru vertical care
include orificiul de aspirație și sunt cuplate cu motoare standard
electric printr-un cuplaj elastic. Toate versiunile sunt echipate
cu multi-canal rotor și sistem dublu de tocare în aspirația.

CARACTERISTICI
Capacitate: max. 90 l / s -324 m³ / h
Cap: max 51 m
Putere motor: 2,2 kW pana la 22 kW
Dimensiuni de descarcare: Ø 80 mm la 150 mm

* Catalog tehnic TD mixere si pompe

Pompe montate in camera uscate
TDPUO
TDPUO sunt pompe cu ax orizontal
montate pe cadru și cuplate cu motoare standard
electric printr-un cuplaj flexibil. Toate versiunile
sunt echipate cu multi-canal rotor și sistem dublu
de stocare în aspirația.

CARACTERISTICI
Capacitate: max 340 m3 / h
Cap: max 105 m
Puterea motorului: 0,75 - 45 kW
Discharge sizes: Ø 65 mm to 150 mm
* Catalog tehnic TD mixere si pompe

Sisteme SCADA
Sistemele de automatizare şi control ale centralei de biogaz sunt bazate pe secvenţa
industrială controlată. Împreună cu senzorii şi mecanismele de acţionare, sistemele de control
automate asigură controlul, regularizarea si protejarea proceselor tehnologice ale centralei de
biogaz.
Sistemele de control automate SCADA furnizează:
 nivel de control prin intermediul senzorilor hidrostatici şi electrici de urgenţă ;
 control asupra încărcării şi descărcării substraturilor din rezervoare cu ajutorul senzorilor de
greutate, debitmetre, senzori de nivel şi releu de presiune pentru excesul de substrat;
 reglarea amestecării substratului cu ajutorul sistemului de control;
 controlul presiunii în sistemul de încălzire cu ajutorul valvei de reîncărcare a sistemului ;
 controlul temperaturii în interiorul sistemului de încălzire;
 controlul calităţii biogazului prin sistemul de analizare a gazului;
 controlul presiunii biogazului cu ajutorul senzorului de presiune a gazului şi a valvei de
siguranţă;
 cantitatea de biogaz cu ajutorul contorului pentru fluxul de gaz.

