
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rozpuszczanie 
ywic i klejów 

Biogaz 

Fermenter 

Resztki pofermentacyjne 

Woda 

ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE PRACĘ 
INSTALACJI BIOGAZOWNII 

Produkcja biogazu  
 

Przez fermentację biomasy powstaje mieszanina 
metanu, dwutlenku węgla,  

a także śladowe ilości siarkowodoru. 
Nasze produkty pomagają utrzymać prawidłową 

regulację pH w fermentatorze, jak również 
eliminują siarkowodór. Powstawaniu piany  

w fermentorze zapobiega  biologiczny odpieniacz. 

Obróbka resztek pofermentacyjnych  
 

Przy odparowywaniu resztek pofermentacyjnych 
może powstawać niechciane zjawisko pienienia. 
Nasz odpieniacz byłby w tym przypadku bardzo 

pomocny.  
Jeśli fazę ciekłą resztek pofermentacyjnych 

poddamy obróbce w ultrafiltracji i odwróconej 
osmozie, nasze produkty uzdatnią powstała wodę 

i wyregulują pH. 

Wyłączny przedstawici el w Polsce:  
 

Form-Pat Sp. z o.o. 
ul. Lednicka 6B 

71-006 Szczecin 
Tel. 91/ 42 82 868 – 870 

Fax. 91 / 42 82 463 
www.formpat.com.pl 

e-mail: form-pat@forrmpat.com.pl 

Dalsze informacje znajdziecie Pa ństwo w naszej ins trukcji. Wszystkie dane odpowiadaj ą najnowszej wiedzy i s ą na bieżąco 
weryfikowane. Przekazujemy je jednak bez zobowi ązań. 

Kanistry z tworzywa sztucznego o pojemno ści 30 litrów.  
Beczki z tworzywa sztucznego o pojemno ści 200 litrów. 

Kontenery o pojemno ści 1000 litrów 
Pozostałe wielko ści wg zapyta ń. 

 

 
Środek odpieniaj ący 

 
Dodawanie środka odpieniającego do 

fermentatora - można go dodawać razem  
z substratem lub razem z wodą przez system 

dysz spryskując powierzchnię piany. 
Przy odparowywaniu resztek 

pofermentacyjnych wymagane jest 
dodawanie środka odpieniającego po 

dekanterze, po zakwaszeniu. 
 

Środek odpieniający Tradeon U 
Wolny od silikonu i olejów mineralnych 

W fermentatoorze: 5 – 50 g/m3 
Odparowywanie resztek pofermentacyjnych 

100 – 200g pro m3 resztek 
 

CVH MetaClean CF/FD 10 
Bardzo skuteczny środek odpieniający na 

bazie silikonu. 
W fermentatorze: 0,5 – 5 g/m3 

Odparowywanie resztek pofermentacynych: 
10 – 20 g pro m3 resztek 

CVH Sulfidbinder Fe 25  
Powstający w procesie fermentacji 

siarkowodór powoduje korozję i jest silnie 
trujący. 

Środek CVH Sulfidbinder efektywnie 
redukuje ilość H2S i zamienia ją w fazę 

płynną w reaktrze fermentacyjnym. Ważne: 
należy kontrolować poziom pH. 

Alternatywa: przepuścić biogaz przez 
środek CVH Sulfidbinder Fe 25 

Regulacja warto ści pH  
Do optymalnego przebiegu procesu 

fermentacji ważna jest prawidłowa wartość 
pH. 

Środek CVH do podnoszenia pH 
Przeciwko zakwaszeniu fermentu należy 

zastosować środki: 
 CVH pH-Heber 20 (płyn): 
Związanie 6 Mol kwasu/litr 
CVH pH-Heber 50 (płyn): 

Związanie 19 Mol kwasu/litr 
CVH pH-Heber 100 (granulat): 

Związanie 25 Mol kwasu/kg 
 
 

Środek CVH pH-Senker  
Wiąże nadwyżkę alkalitatów 

pH-Senker 20 (płyn): 
wiąże 3,3 Mol ługu/litr 
pH-Senker 60 (płyn) 

wiąże 11 Mol ługu /litr 

Kwas siarkowy  
78% lub 96% 

Do regulacji wartości pH płynnej fazy 
resztek pofermentacyjnych przed 
obróbką wody np. w odwróconej 

osmozie. 
Dozowanie odbywa się po ultrafiltracji 

wody surowej. 


