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Visszamenő kiér|eltanyag :
Szárazanyag-adagoló
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2011-tő|
Csat|ós Lász|ó, mezőgazdász
( HU)
műtárgyak:
Wo|fSystemKaposúj|ak
techno|ógiai
rész:
MT-EnergieBiogas- Technologie( D )
biogázos kiserőmű( konténer+motor)
:
(
TRTOTECHNTKHU)
800 kWe + 722kwt + kismotor
Zö|d növényimaradványok,
kukoricasi|ó,
szarvasmarhaaImostrágya
800 kwe - saját energiaszükség|et+
elektromoshá|ózatbava|ó táp|á|ás
722kwt- a fermentorok
fűtése(37,5oC)
+ üvegház fűtése

38,22Ud-1
4,38Vd-1
12,331/d-1
73 m3
39s m3/hr
3 041 m3
2851 m3
2x855m3
0,2-0,5 kPa
37,50C

B io g a s - Te c h n o lo q ie

A technológiaifo|yamatleírása
A kukoricasi|óta si|ótáro|óbó|hom|okrakodószá||ítjaaz adagoló rendszer (MT.
A||igatorp|ussz 73m3)garatjához. Eá követően ez a rendszer végziaz anaerob
reaktorbetáp|á|ásátegy tö|tő nyí|ásonkeresáü|. A tö|tőnyí|ása|attvannak felfogva
a nehezebbanorganikusszennyeződések,me|yeketcsigás sá||ító juttate| a reaktor
fa|án keresáü| egy konténerbe'Az anaerob reaktoregy henger a|akúbetontartá|y'
fö|dbe van sü||yesáve,a be|ső'
me|ynekbe|sőátmérője22 m' A tartályrészlegesen
gáaa| érintkezőfe|ü|ete|aminá|t.A reaktortarta|mánakkeverését
három prope||eres
meni|ő keverő biáosítja, me|yek sü||yesáő berendezésenvannak e|he|yezve.
A reaktor tarta|ma37.5 oc -os üzemi hőfokra van fe|fűtvea reaktor belső fa|án
A reaktor fűtésérea gázmotoros
e|he|yezetthőcseré|őben cirku|á|ó Íűhővízze|.
si|ótcirku|ációs
kiserőműben(MWM TcG 2016 V16 C) gyártotthő szo|gá|.A kiér|e|t
szivattyú szivattyÚzza az utótáro|óba' Vagy a reaktor tö|tőnyí|ásába Van
a gyártó á|ta|aján|ottszint (200 ppm)a|á va|ó
visszaforgatva'A kénhidrogén{arta|om
mennyiségű
csökkentéséreegy o|yanberendezésszo|gá|,ame|ypontosanbeá||ított
|evegőtadago|az anaerobkeverékbe.
A biogáz hőslgete|t csőrendszeren keresáü| jut e| az energetikai központban
elhe|yezett gázmotoros kiserőműhöz. A gázhozam és a gázfe|haszná|ás
membÉnosgáztáro|ószo|gá|a fermentoroktetején
ingadozásának kiegyen|ítésére
(855 m.). A motor számára a kívánt minimá|isgáznyomást gáznyomás-eme|ő
ventil|átorbiáosítja'
A biogáz a kiseóműben e|ektromos energiára és hőenergiára van áta|akítva.
A gyártott eieKromos energia részben"abiogáz üzem eiektromos rendszereinek
működését
szo|gá|ja'a nagyobbrésze(800 kWh)a he|yie|eKromoshá|ózatbavan
biáosítja'
betáp|á|va.A ke|etkezetthőenergiarészbena reaKor üzemi hőmérsék|etét
üvegház fűtésérehaszná|jákÍe|(600
a maradékhóeneryiát az újonnan|étesített
nagy hatásfokú
kWh).A to|yamatirányításátése||enőzését
a gépházbane|he|yezett
processzona|e||átottmodulárisirányítórendszer
végzi.
anyagot tartá|ykocsikka|saját termóterü|eteikrekijuttatva'javítjáka ta|aj
A kiér|e|t
termőképességét.
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