WYTWARZANIE ENERGII I CIEP£A W OPARCIU
O GAZYFIKACJÊ ODPADÓW LEŒNYCH I Z PRODUKCJI ROLNEJ
Firma Alternative Energy Solution oferuje modu³owe systemy do wytwarzania pary,gor¹cej wody,
gor¹cego powietrza, uk³adów ch³odzenia oraz pr¹du o mocy od 50kW do 5MW wykorzystuj¹c jako
paliwo biomasê pochodzenia roœlinnego lub odpady organiczne powsta³e przy produkcji rolnej.
Firma AES opiera swoj¹ dzia³alnoœæ na budowie stosunków partnerskich ze swoimi klientami,
opracowuj¹c dla ka¿dego klienta indywidualne rozwi¹zania zaspokajaj¹c w ten sposób jego wymagania
i oczekiwania. Firma AES dostarcza obiekty gotowe do eksploatacji czyli kompletne systemy pod klucz.
Sercem technologii AES jest kocio³ zgazowywuj¹cy Global G firmy Uniconfort.
Wieloletnie doœwiadczenia firmy Uniconfort, pozwoli³y na opracowanie specjalnej
konstrukcji kot³a umo¿liwiaj¹cego wykorzystywanie ró¿norodnego rodzaju biomasy
jako paliwa o wilgotnoœci do 60% oraz wielkoœci do 30mm. Stosowane paliwo
mo¿e zawieraæ w swoim sk³adzie do 10% zanieczyszczeñ. Kot³y firmy Uniconfort
pracuj¹ w pe³nej automatyce i przy pe³nej kontroli, z automatycznym za³adunkiem
paliwa i z uk³adami odbioru popio³u. Kot³y te mog¹ byæ wyposa¿one równie¿
w automatyczny zdmuchiwacz sadzy.

Schemat przyk³adowego gazyfikatora
stosowanego w technologii firmy AESenergy

Gazyfikacja jest najczystsz¹ metod¹ konwersji pozwalaj¹c¹ na
uzyskanie 65-70% energii zawartej w paliwie poprzez przekszta³cenie
jej w gaz palny. Spalanie takiego gazu, odbywa siê w identyczny
sposób jak gazu naturalnego.
Zastosowanie Gazyfikacji z Zintegrowanym Pionowym Spalaniem
(ang. GVIC) pozwala na osi¹gniêcie maksymalnie niskiej emisji
i wysokiej sprawnoœci (80-85%). W przeciwieñstwie do tradycyjnych
kot³ów, Gazyfikatory firmy AES wyposa¿one s¹ w ruchome skoœne
kraty rusztu oraz specjalnie zaprojektowanej komory spalania,
która pozwala na zwiêkszenie sprawnoœci kot³a oraz eliminuje
powstawanie klinkieru oraz tworzeniu siê ¿u¿la.

Zasada dzia³ania gazyfikatora w technologii
Gazyfikacji z Zintegrowanym Pionowym Spalaniem
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Schemat wytwarzania pr¹du i ciep³a z odpadów
rolniczych i leœnych w technologii firmy AESenergy
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