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Wykorzystanie energii naturalnej.
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Wprowadzenie
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Tradycyjne zasoby naturalne są na wyczerpaniu, a ceny energii

Nawet najlepsza technologia ma jednak swój słaby punkt,

rosną. Skutkiem tej sytuacji jest wzrost zainteresowania produk-

którym jest najczęściej zużycie energii. Firma KSB znalazła

cją energii bez emisji CO2 ze źródeł odnawialnych. Zaletą

właściwe rozwiązanie i na ten problem – zastosowanie wydaj-

instalacji biogazowej KSB jest to, że można przy jej wykorzysta-

nych mieszadeł i pomp oraz armatury odcinającej zapewniło

niu wytwarzać energię przez całą dobę, niezależnie od wiatru

wysoką sprawność, a co za tym idzie także i ekonomiczność

i innych czynników atmosferycznych. Prace nad udoskonaleniem

eksploatacji instalacji biogazowej.

tej technologii sprawiły, że obecnie wyposażona jest ona w

Produkty KSB w instalacjach biogazu to skuteczne i ekonomiczne

lokalne sterowanie i może osiągać coraz większe wartości mocy

rozwiązanie!

– średnia moc instalacji biogazowych w roku 2000 wynosiła
50 kW, natomiast w roku 2009 osiągnęła już wartość 350 kW.

W oparciu o Know-How i wieloletnie doświadczenia w projektowaniu i produkcji zatapialnych mieszadeł wolnoobrotowych
ﬁrma KSB zapewnia osiągnięcie podwyższonego współczynnika
sprawności energetycznej. Oszczędność energii dla wszystkich
użytkowników!
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Od ponad 130 lat projektujemy pompy, armaturę i systemy sterowania. Lata
doświadczeń związanych z tak długą obecnością na rynku sprawiły, że nazwa
naszej ﬁrmy kojarzy się Klientom z kompleksowymi i uniwersalnymi rozwiązaniami. Każdego dnia, na całym świecie 14 000 pracowników KSB stara się pomóc
naszym Klientom, wykonując prace badawcze, wprowadzając innowacyjne
rozwiązania techniczne i zapewniając doskonałą obsługę. A cel jest zawsze jeden:
zapewnienie jak najlepszej jakości produktów wykorzystywanych w technice
wodno-ściekowej, instalacyjnej, przemyśle i energetyce. Wszędzie tam, gdzie
potrzebne są sprawne, bezpieczne i wydajne rozwiązania, obecna jest ﬁrma KSB.
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Amaprop
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Wytwarzanie sprawnego przepływu dużych ilości cieczy przy jak
najniższym zużyciu energii to zadanie, które bez trudu spełnia
mieszadło zatapialne Amaprop. Dzięki zoptymalizowanemu
systemowi hydraulicznemu i udoskonalonemu systemowi
ograniczenia siły poosiowej zmniejszone zostało zużycie energii.
Jednak największą zaletę tego produktu stanowi zmodyﬁkowany, odporny na uszkodzenia mechaniczne wirnik. Made by KSB.
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Zbiorniki wstępne, fermentery, zbiorniki dofermentowania czy
zbiorniki końcowe: centralnym punktem każdego etapu technologicznego w instalacji biogazowej są wydajne mieszadła. Odpo-



wiadają one za przetłaczanie biomasy, a tym samym za dokładne
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Przeniesienie chemicznej równowagi w kierunku substratu.

i pełne mieszanie dla uzyskania maksymalnej ilości gazu..
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Zwiększenie przestrzeni reakcyjnej.
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Zmniejszenie zakresu czynności serwisowych.
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Homogenizacja substratu gwarantuje optymalną biocenozę.
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Optymalne warunki reakcji.
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Na podstawie porównania mieszadeł szybko- i wolnoobrotowych można wysunąć następujące wnioski: zasada działania
wolnoobrotowego mieszadła zatapialnego charakteryzuje się jednoznacznie lepszym bilansem energetycznym. Wyższe koszty
inwestycyjne amortyzują się przy pracy ciągłej w czasie krótszym niż sześć miesięcy.
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W celu zapewnienia niezawodnego i ekonomicznego mieszania ﬁrma KSB stosuje
dwa wolnoobrotowe mieszadła zatapialne Amaprop z wirnikami o średnicy 2,5 m
i znamionowej mocy 6,5 kW. Dzięki większej średnicy wirnika przy większym
przepływie cyrkulacyjnym i mniejszej prędkości przepływu zmniejszają się straty
przepływu. Poza tym proces jest delikatny dla bakterii. Moc hydrauliczna nie jest
wprowadzana od brzegu zbiornika, tylko dokładnie tam, gdzie jest potrzebna:
wewnątrz fermentera. Uzupełnieniem tego rozwiązania ﬁrmy KSB jest awaryjne,
szybkoobrotowe mieszadło Amamix, które znajduje się przy ściance zbiornika.
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Właściciel gospodarstwa rolnego, budując instalację biogazową,

Gospodarstwo rolne i producent energii Biogas Benitz GmbH

może zapewnić sobie drugi, przyszłościowy kierunek działalności.

w Bromme/Benitz w Niemczech. W fermenterze i zbiorniku

Wytwarzana w ten sposób energia może pokryć zapotrzebowanie

dofermentowania dwustopniowej instalacji znajdują się po dwa

wielu gospodarstw domowych. Ekologiczna, lokalnie wytwarzana

wolnoobrotowe mieszadła zatapialne Amaprop, które są zainsta-

energia elektryczna i cieplna, wprowadzana do ogólnej sieci

lowane na różnych wysokościach. Zapobiegają one powstawaniu

elektroenergetycznej już niedługo stanie się powszechnie obowią-

warstw pływających i osiadających oraz ograniczają efekt

zującą normą w każdym nowoczesnym gospodarstwie.

„ﬁliżanki herbaty“, a więc niezawodnie spełniają swoje zadanie.
Za wyborem produktu ﬁrmy KSB przemawia również fakt,

Swój sukces właściciel gospodarstwa rolnego z Bennitz zawdzięcza

wyjątkowej łatwości serwisowania, ewentualna wymiana

właściwemu planowaniu i świadomości, jak ważne jest wykorzy-

mieszadeł jest możliwa bez opróżniania zbiorników i przerywania

stanie komponentów energooszczędnych dla opłacalności

procesu technologicznego.

inwestycji w instalację biogazową. Właściwym rozwiązaniem było
wykorzystanie sprawdzonych produktów KSB: wolnoobrotowych

Dzięki wysokiej rentowności instalacji i ścisłej współpracy z ﬁrmą

mieszadłach, które w porównaniu z mieszadłami szybkoobroto-

KSB właściciel gospodarstwa postanowił rozbudować instalację

wymi mogą zmniejszyć zużycie energii nawet o 73%.

do 1000 kW. W niedalekiej przyszłości coraz więcej gospodarstw
domowych będzie korzystać z energii, która jest pozyskiwana
z odnawialnych źródeł, bez zużywania zasobów kopalnych.
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W instalacji biogazowej poza mieszadłami Amaprop pracuje
wiele innych pomp i elementów armatury ﬁrmy KSB. Zapewniają
one sprawny przebieg transportu substratów i innych procesów
w dodatkowych układach elektrociepłowni blokowej.
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Zastosowanie

Dane techniczne
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Zastosowanie

Dane techniczne
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