
 
 
 
 
 
 

Siurbliai ir sistemos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaušienos tiekimas biodujų įrenginiuose 
Lankstus ir ekonomiškai efektyvus naudojant maišymo siurblį NEMO® B.Max®  
 

 
 
 

NETZSCH siurbliai ir sistemos – sprendimai, kuriais galite pasikliauti. 
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Plaušienos tiekimas naudojant maišymo siurblį NEMO® B.Max®  
 
 

 
 
 

 Tokie substratai, kaip sausos vištų 
išmatos, augalų, žolės ar kukurūzų 
silosas, taip pat kiti fermentai su 
recirkuliatais (skystu mėšlu ir 
pan.), iš fermentatoriaus arba 
antrinio fermentatoriaus tiekiami į 
maišymo siurblį įvairiuose 
junginiuose naudojant kietųjų 
medžiagų dozatorių. 
Skystas mėšlas arba recirkuliatas 
tiekiamas maišymo siurblio 
piltuvo vamzdžiu naudojant tūrinį 
siurblį. 
Į piltuvą taip pat tiekiamas sausas 
substratas, įtaisomas kietųjų 
medžiagų dozatorius. 
Skystoji fazė ir sausas substratas 
sumaišomi jau ties piltuvu. 

Įkomponavus sraigtinį tiekimo 
transporterį, siurblio korpuse šis 
mišinys teka į plūkimo sritį. Dėl 
sraigto progresijos į rotoriaus-
statoriaus sistemą perduodama 
daugiau skystosios fazės nei 
siurblys gali perduoti toliau į 
plūkimo sritį. Likęs skystis teka 
atgal, šiam judėjimui padeda 
segmentiniai sraigto elementai. 
Taip atliekamas abiejų substratų 
homogenizavimas ir sukuriama 
tinkama siurbti terpė (plaušiena). 
NEMO® B.Max® siurbia šį 
substratą į vieną ar kelis 
fermentatorius. Taip galima tiekti 
medžiagas biodujų įrenginiui 
ilgomis vamzdžių sistemomis, 
sumontuotomis skirtinguose 
lygiuose. 

 

  
Grūdai Vištų išmatos 
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Optimalus biosubstratų maišymas ir transportavimas padeda pasiekti naujus standartus 
 

 
 
 

 

NEMO® B.Max® ypač naudingas dirbant su šiomis 
medžiagomis: 
 
 Fermentuotos atsinaujinančios žaliavos. 
 Pluoštinės bioatliekos ir maisto likučiai. 
 Įvairūs substratai. 
 Augalų silosas. 
 Žolės silosas. 
 Mėšlas. 
 Sausos vištų išmatos. 
 Skystas mėšlas. 

 
 

 
NEMO® B.Max® piltuvo vidus 

Pranašumai 
 
 Šalinimo našumas iki 70 m3/val. 
 Slėgis iki 48 barų. 
 Ištisinis ir mažos pulsacijos srautas nepaisant 

slėgio ir klampos. 
 Ilgas tinkamumo eksploatuoti laikotarpis, nes 

mažas dėvėjimasis. 

 

Pavara Veleno sandariklis Piltuvo korpusas 

Maišymo ir transportavimo sraigtas Rotorius Statorius 

Blokinės konstrukcijos NEMO® 
B.Max® su tiesiogiai prijungta pavara 

Vaizdas iš viršaus 

Tiekimo įvadas Apžiūros 
langeliai 

Grūdų 
tiekimas 

Homogenizuota 
medžiaga 

Substrato 
tiekimas 
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Sąnaudų mažinimas naudojant maišymo siurblį NEMO® B.Max®  
 
 
SUTAUPYKITE DUKART: 
 mažesnė maišymo trukmė ir 
 naudojama mažiau substrato. 
 
 
Šiame pavyzdyje (340 kW galios biodujų įrenginys) NEMO® B.Max® pakeičia sausojo tiekimo sistemą, kurią 
sudaro grandininis transporteris ir transporterio juostos. 
 
 

Maišymo trukmės sumažinimas daugiau nei 50 % 

 Senasis įrenginys Naujasis įrenginys 
Sutaupoma 

modernizavus 

Maišytuvo darbo laikas per parą 8 val. 2 val. 6 val. 

Energija, per parą, reikalinga 
dviem fermentatoriams; 

kiekviename iš kurių yra po du 
maišytuvus, taigi iš viso 

44 kW/val. 

352 kW 88 kW 264 kW 

Vienos kWh kaina* 0,15 Eur 0,15 Eur 0,15 Eur 

Dviejų fermentatorių elektros 
sąnaudos per metus 

128 480 kW x 0,15 Eur 
= 19 272 Eur 

32 120 kW x 0,15 Eur 
= 4818 Eur 

14 454 Eur 

 
* 2010 m. birželio kainomis 
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Substrato naudojimo sumažinimas maždaug 15 % 

 Senasis įrenginys Naujasis įrenginys 
Sutaupoma 

modernizavus 

Per parą reikalingas substrato 
kiekis 

22 t 19 t 3 t 

Vienos substrato tonos kaina* 25 Eur 25 Eur 25 Eur 

Sąnaudos substratui per metus 
22 t x 365 dienos x 

25 Eur = 200 750 Eur 
19 t x 365 dienos x 

25 Eur = 173 375 Eur 
27 375 Eur 

 
Šiame pavyzdyje naujos sistemos su maišymo siurbliu NEMO® B.Max® elektros sąnaudos laikomos tokiomis 
pat kaip ir senosios tiekimo sistemos. 
 
 
Santaupos per metus 
 

Maišymo trukmės sąnaudų sumažėjimas   14 454 Eur Substrato sąnaudų sumažėjimas              27 375 Eur 

Bendras sąnaudų sumažėjimas                       41 829 Eur 

 
Mažinant elektros ir substrato sąnaudas, kai 340 kW galios biodujų įrenginyje vietoj kietųjų medžiagų 
tiekimo sistemos montuojamas maišymo siurblys NEMO® B.Max®, galima sutaupyti daugiau nei 40 000 Eur 
per metus. 
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Plaušienos tiekimo privalumai 
 
PASIRINKITE PATYS! 
Didesnės įplaukos ar mažesnės substrato sąnaudos? 
 
 

Didesnės įplaukos naudojant tiek pat substrato 
 
Išauga dujų gamyba, nes: 
 
 Stabiliau dirba fermentatorius. 
 Substratai greičiau paruošiami: padedant 

recirkuliatams, substratas pertrinamas ir 
sumaišomas su aktyviomis bakterijomis tiesiog 
siurblyje. 

 Vykdoma fermentavimo substrato recirkuliacija. 
 
Sutaupoma elektros, nes: 
 
 Maišytuvai veikia trumpiau. Tai pasiekiama 

padidinus savitąją konvekciją fermentatoriuje, 
todėl sumažėja plūduriuojančio sluoksnio 
susidarymas. 

 Tolygesnė substrato temperatūra 
fermentatoriuje. Jei pradinio substrato 
temperatūra žemesnė, didesnis substrato 
paviršius padeda temperatūrai didėti. 

 Išvengiama plaušienos trynimo duobės, todėl 
sumažėja energijos sąnaudos maišymui ir 
transportavimui. 

Mažesnės investavimo ir techninės priežiūros 
sąnaudos, nes: 
 
 Apsaugomi siurbliai, transportuojantys skystą 

mėšlą iš surinkimo konteinerio į biodujų įrenginį. 
 Sumažėja fermentatoriaus tūrio poreikiai. 
 Tvirti ir apgalvotai suprojektuoti komponentai, 

pritaikyti numatytai paskirčiai, tarnauja ilgiau. 
 Žaliavos lanksčiai tiekiamos keliems 

fermentatoriams, t. y. pagrindiniam 
fermentatoriui ir antriniam fermentatoriui. 

 Išvengiama brangių dėvimųjų dalių, pvz., 
transporterio juostų, grandininių transporterių ir 
pan. 

 Galima lanksčiai ir paprastai atnaujinti įrangą. 
 Maišymo siurblio jungiamųjų detalių matmenys 

pritaikomi įrenginio poreikiams. 
 Esama dozavimo technologija integruojama 

plaušienos tiekimo sistemoje atsitiktinės vietos 
pasirinkimo principu. Ekstracentrinio sliekinio 
siurblio technologija dėl savo didelės slėginės 
galios leidžia sudaryti iki 48 barų slėgį. Todėl 
maišymo siurblys gali būti tiesiog mobiliajame 
bokšte, atokiau nuo biodujų įrenginio. Maišymo ir 
transportavimo siurbliai sujungiami vienas su kitu 
naudojant vamzdžio kilpą. 
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Mažesnės substrato sąnaudos gaminant tiek pat dujų 
 
Naudojamuose prietaisų pavyzdžiuose substrato kiekis sumažėja maždaug 15 %. 
 

Mažesnis poveikis aplinkai Reikia mažiau vietos 
 Skleidžiama mažiau triukšmo ir kvapų, nes 

tiekiant substratą siunčiama mažiau 
sinchronizavimo impulsų / atliekama mažiau 
transportavimo judesių. 

 Naudojama uždara vamzdžio ir siurblio sistema. 
Kvapai, dulkės ir triukšmai nesklinda. 

 Kartu padidinamos naujų projektų apimtys, nes 
nemažai šiuolaikinių biodujų įrenginių jau 
pasiekia ar gali viršyti maksimalius leistinus 
dydžius. 

 Naudojama mažiau substrato, todėl galima 
vykdyti kitokią veiklą arba tausoti žemės ūkio 
plotus. 

 Substratų sandėliavimui ir tiekimo atsargoms 
naudojant mobiliuosius bokštus reikia mažiau 
vietos.  

 

 

Ar optimizuojate esamą 
įrenginį, ar projektuojate 
naują objektą – plaušienos 
tiekimas naudojant NEMO® 
B.Max® siurblį yra 
perspektyviausia tiekimo 
sistema. 
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NETZSCH grupė – tai vienos šeimos valdoma vidutinio dydžio Vokietijos įmonė, gaminanti įvairią įrangą ir 
įrenginius bei turinti gamybos, pardavimo ir techninės priežiūros filialus visame pasaulyje. 
 
Trys verslo padaliniai – Analizės ir bandymų, Smulkinimo ir dispersijos bei Siurblių ir sistemų – teikia 
pritaikytus sprendimus patiems reikliausiems poreikiams patenkinti. Daugiau nei 2200 darbuotojų  
125 pardavimo ir gamybos centruose 23 valstybėse visame pasaulyje garantuoja, kad ekspertų pagalba 
niekada nebus nutolusi nuo mūsų klientų. 
 
 
NETZSCH grupės Siurblių ir sistemų verslo padalinys tiekia ekscentrinius sliekinius siurblius NEMO®, 
rotacinius kumštelinius siurblius TORNADO®, sraigtinius siurblius, smulkintuvus / malimo įrenginius, 
dozavimo technologijas ir pritaikytą įrangą, taip pat pažangius įvairios paskirties sprendimus visame 
pasaulyje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NETZSCH Mohnopumpen GmbH 
Business Field Environmental & Energy 
Geretsrieder Str. 1 
84478 Waldkraiburg 
Vokietija 
Telefonas: +49 8638 63-1010 
Faksas:       +49 8638 63-2333 
info.nmp@netzsch.com www.netzsch.com 

 
NMP 061 02 08/10 01 Techniniai parametrai gali būti keičiami. 
 


