Biobed® EGSB
Beztlenowe oczyszczanie œcieków

Biobed®EGSB - niezawodne reaktory beztlenowe wysokoobci¹¿one
oparte na technologii osadu granulowanego

Zastosowania:



Oczyszczanie œcieków œrednio i wysoko obci¹¿onych
³adunkiem organicznym,
Oczyszczanie œcieków przemys³owych
(m.in.: przemys³ browarniczy, soków i napojów, spo¿ywczy,
papierniczy, chemiczny, farmaceutyczny)

Zalety:,

®

Technologia BIOBED EGSB (Expanded Granular Sludge Bed reaktor ze z³o¿em ekspandowanym)
oparta jest o sprawdzony od lat proces
UASB (reaktor beztlenowy z osadem
zawieszonym), w którym dla retencji
biomasy zastosowano tzw. separator
trójfazowy (œcieki/biogaz/osad).
Reaktor BIOBED® EGSB bêd¹cy rozwiniêciem technologii UASB oferuje
maksymaln¹ stabilnoœæ procesu dziêki
recyrkulacji zewnêtrznej, która
umo¿liwia elastyczn¹ eksploatacjê,
efektywne mieszanie œcieków ze
z³o¿em. Pozwala to na najni¿sze
mo¿liwe obci¹¿enie biomasy, a tym
samym wzrost wydajnoœci reaktora
i zwiêkszenie jego obci¹¿eñ
objêtoœciowych.
Reaktor BIOBED®EGSB ma budowê
wie¿ow¹, co zmniejsza do minimum
powierzchniê konieczn¹ do zabudowy.















3 krotnie wiêksze obci¹¿enia w porównaniu do systemu
UASB 15-35 kg ChZT/m3d,
Wysoka zdolnoœæ retencji biomasy,
Reaktor jest w pe³ni szczelny (pracuje pod niewielkim
nadciœnieniem), co ca³kowicie eliminuje emisje i problemy
zapachowe. Pozwala to na unikniêcie stosowania
zewnêtrznych drogich systemów usuwania
nieprzyjemnych zapachów,
Koncepcja pracy reaktora pod zwiêkszonym ciœnieniem
pozwala na unikniêcie stosowania zbiornika biogazu
i kompresorów biogazu, co zmniejsza koszty inwestycyjne.
Ponadto taka koncepcja eliminuje dostêp tlenu,
co powoduje brak korozji, bezproblemow¹ eksploatacjê
bez koniecznoœci konserwacji,
Niewielka iloœæ miejsca pod lokalizacjê reaktora
wie¿owego,
Redukcja kosztów wynikaj¹ca z zastosowanych wysokich
obci¹¿eñ objêtoœciowych;
Najwy¿sza jakoœæ materia³ów zapewniaj¹ca wysok¹
wytrzyma³oœæ,
Krótki okres budowy i rozruchu, niezawodna eksploatacja,
Odzysk energii produkcja biogazu (75-85% metanu),
Minimalna iloœæ wytworzonego osadu (oko³o 5-10% iloœci
osadu powstaj¹cego w procesie tlenowym). Wytworzony
osad jest ustabilizowany (zawartoœæ suchej masy 8%-10%)
i posiada wartoœæ handlow¹, a wiêc nie jest odpadem.
Brak uci¹¿liwych zapachów - system zamkniêty
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Zasada dzia³ania:
Œcieki doprowadzane s¹ do reaktora specjalnie zaprojektowanym systemem dystrybucji œcieków,
co zapewnia niezbêdne optymalne wymieszanie œcieków surowych z osadem i zapewnia unikniêcie powstawania
tzw. stref martwych i zjawiska kanalikowania w z³o¿u.
Powsta³a mieszanina œcieków i osadu granulowanego wynoszona jest do góry w wyniku skierowanego w górê
strumienia dop³ywaj¹cych œcieków surowych i osi¹ga formê z³o¿a fluidalnego.
Powsta³y w wyniku konwersji zwi¹zków organicznych biogaz jest oddzielany od biomasy i œcieków oczyszczonych
w zainstalowanym w górnej czêœci reaktora separatorze trójfazowym Biobed® EGSB. Oczyszczone œcieki kierowane
s¹ do zbiornika kondycjonuj¹cego, gdzie czêœæ opuszcza reaktor poprzez wewnêtrzny rozdzielacz, a czêœæ jest
recyrkulowana do systemu. Biogaz zbierany jest na szczycie reaktora i przep³ywa poprzez górn¹ przestrzeñ zbiornika
kondycjonuj¹cego.
Zapewnia to kompletne zamkniêcie systemu
i eliminuje wszelkie emisje i odory.

Wybrane referencje:




70’

Tymbark w Olsztynku, Polska 28 000 ChZT/d
Nestle Toruñ Pacific, Lubicz, Polska 728 kg ChZT/d
Ponad 500 obiektów referencyjnych
na œwiecie
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Oddzia³ w Krakowie
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