Uniwersalny palnik na biomas FARMHEAT firmy SCANBIO
Szacuje si , e obecnie w Polsce pracuje oko o 2000 tysi cy ró nego typu kot ów
przystosowanych do spalania biomasy drewna w postaci zr bków, brykietu, peletów, trocin,
kory oraz odpadów przemys u przetwarzaj cego drewno i papier. W grupie technologii
przetwarzania biomasy mo na wydzieli metody po redniego i bezpo redniego spalania
biomasy. Decyduj c si na rodzaj i sposób zapewnienia ciep a dla w asnych potrzeb nale y w
sposób przemy lany uwzgl dni wiele czynników decyduj cych m. in. o cenie zakupu,
kosztach monta u instalacji jak równie kosztach zwi zanych z jej pó niejszym
u ytkowaniem. Szereg producentów maj cych du e do wiadczenie w produkcji kot ów na
paliwa tradycyjne rozszerzy o ofert o kot y i palniki zasilane biomas . Krajowa oferta
producentów i importerów palników ma ych mocy na biomas jest bardzo bogata.
Sprzedawcy oferuj proste rozwi zania kot ów typu wsadowego bez automatyki zadawania
paliwa oraz zautomatyzowane palniki przystosowane do spalania biomasy w postaci brykietu
lub granulatu. Odmienne warunki spalania biomasy spowodowa y, e jako , trwa o oraz
sprawno oferowanych rozwi za jest bardzo istotna i oprócz ceny musi by w sposób
szczególny uwzgl dniana.
Gospodarstwa rolne, które chc wykorzystywa ciep o ze spalania biomasy obecnie
mog korzysta z ró nych oferowanych typów i mocy palników. Zastosowanie palnika na
biomas umo liwia spalanie biomasy w postaci przetworzonego paliwa typu: brykiet czy
pelety jak równie w postaci ziarna zbó . Gospodarstwa rolne ze wzgl du na charakter
prowadzonej produkcji niejednokrotnie dysponuj biomas w ró nej postaci tj. ziarna zbó ,
pozosta o ci z przecinki sadów, zr bków ro lin energetycznych, s omy, wyt oków
owocowych, makuchów i innych. Natomiast w sposób ograniczony dysponuj paliwem
przetworzonym typu: brykiet czy pelety. Takie zró nicowanie biomasy pod wzgl dem cech
fizycznych i cieplnych powoduje, e praktycznie nie spotyka si rozwi za technicznych
palników potrafi cych wykorzysta do procesu spalania tak ró norodn biomas . Bardzo
ciekaw propozycj , która jest odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku w tak technologi
spalania jest uniwersalny palnik na biomas firmy SCANBIO z Warszawy.
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Rysunek 1. Zale no

mocy cieplnej palnika od typu palnika i rodzaju paliwa

Uniwersalny zestaw FARMHEAT (foto 1) przystosowany jest do spalania ró nych
rodzajów biomasy w postaci: ziarna zbó , makuchów rzepakowych, s omy, trocin, zr bków
drzewnych, peletów, brykietu i innych. Oferowany zestaw sk ada si z palnika,
przedpaleniska, zbiornika i przepustnicy. Moc cieplna palnika to zakres od 20 do 120 kW i
jest uzale niona od typu palnika jak równie od rodzaju zastosowanego paliwa (rys. 1)..
Palnik FARMHEAT cechuje funkcjonalno poprzez mo liwo wspó pracy z dowolnym
kot em na paliwo sta e jak równie z wi kszym, zewn trznym magazynem paliwa za
po rednictwem bezobs ugowego podajnika. Trzy niezale ne systemy kontroluj
bezpiecze stwo prowadzonego procesu spalania oraz zapewniaj d u sz
ywotno
i
sprawno palnika.

Foto 1. Uniwersalny palnik na biomas FARMHEAT firmy SCANBIO.
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