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ZATŁACZANIE
BIOMETANU

Instalacje zatłaczania biometanu oferowane przez firmę
cGAS controls to zespoły urządzeń, które dostosowują
wartość opałową biogazu do wartości opałowej gazu
ziemnego. Dzięki temu procesowi, możliwe staje się
wprowadzanie gazu pochodzenia biologicznego do sieci
dystrybucyjnych gazu ziemnego.

Funkcjonalności

Pomiar rozliczeniowy gazu
na wejściu i wyjściu
Ciągły monitoring składu gazu
Obliczanie zawartości energii

Gaz otrzymany w procesie fermentacji jest oczyszczany
i przesyłany do stacji zatłaczania, gdzie na wejściu mierzona
jest zarówno jego ilość, jak i jakość.
Następnie biogaz jest kondycjonowany.
W ten sposób uzyskany biometan jest sprężany i nawaniany,
a następnie zatłaczany do sieci przesyłowej.
Stacje zatłaczania biometanu instaluje się w bezpośrednim
sąsiedztwie biogazowni.

Kondycjonowanie, czyli dostosowanie kaloryczności
biometanu do wartości jaką ma gaz w sieci
Sprężanie
Nawanianie

Korzyści
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AKTYWNA OCHRONA ŚRODOWISKA
Zastąpienie paliw kopalnych (jak węgiel kamienny czy brunatny) biometanem
– tym samym ograniczenie emisji gazu cieplarnianego.

MNIEJSZA ZALEŻNOŚĆ OD IMPORTU
Wskutek zastąpienia importowanego gazu ziemnego przez biometan
wyprodukowany we własnym zakresie.

ROZWÓJ REGIONALNY
Poprzez stworzenie miejsc pracy w rolnictwie, logistyce, usługach inżynierskich,
w budowie instalacji i serwisowaniu.

ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE
Możliwość magazynowania biometanu w istniejącym systemie gazociągów
i użytkowaniu w innych lokalizacjach.

TOLERANCJA EKOLOGICZNA
Dzięki użyciu odpadów oraz stworzeniu zamkniętego obiegu poprzez
zastosowanie pozostałości pofermentacyjnych jako nawozu.

STABILNY SYSTEM ENERGETYCZNY
Całoroczne wytwarzanie i wyrównywanie wahań innych odnawialnych
źródeł energii (np. energia wiatrowa, solarna).

Oferta
cGAS controls dostarcza kompleksowe rozwiązania stacji
zatłaczania biometanu do sieci gazowych w oparciu o sprawdzone
know-how firmy CeH4 technologies GmbH na rynku niemieckim.
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projektowanie, wykonawstwo, rozruch
przebudowy
technika sprężania gazu (kompresory)
automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa
przeglądy instalacji
dokumentacja techniczno-ruchowa
koncepcje serwisowania
SPRĘŻANIE

UKŁAD
WEJŚCIOWY

KONDYCJONOWANIE LPG

ZBIORNIK LPG

NAWANIANIE

UKŁAD
WYJŚCIOWY

RUROCIĄG
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