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System oczyszczania biogazu BgPur Plus®  

We wspólpracy z firmą Koch Separation Solutions 

(KSS), która jest światowym liderem w technologii 

separacji procesowej rozszerzyliśmy ofertę o 

innowacyjny system BgPur™ do oczyszczania biogazu 

z siarkowodoru . Proponowane rozwiązanie opiera się 

na dotychczasowych osiągnięciach firmy Eco-Tec, 

która opatentowała wysoce wydajny proces 

oczyszczania biogazu wykorzystujący kontakt między 

gazem a cieczą. 

 

 

 

Co to jest biogaz? 

 mieszanina gazów, głównie 

metanu i dwutlenku węgla 

 powstaje z rozkładu materii 

organicznej, takiej jak żywność 

i odchody zwierzęce 

 

Usuwanie siarkowodoru z biogazu 

W biogazie często występuje siarkowodór (H2S) w toksycznych ilościach. Jest 

niebezpieczny dla zdrowia i środowiska, a w połączeniu z dwutlenkiem węgla i parą wodną 

sprzyja korozji kotłów, przewodów rurowych i innych elementów instalacji. Zmniejszenie 

zawartości siarkowodoru w biogazie przekłada się na ograniczenie emisji dwutlenku siarki, 

korozji sprzętu i ilości zanieczyszczeń. Obniżenie zawartości H2S to także mniej uciążliwa 

konserwacja, a tym samym niższe koszty i jednocześnie wydajniejsze 

odzyskiwanie energii, co z kolei zwiększa ilość generowanej energii.  

 

Składniki Objętość (%) 

Metan (CH4) 50-75 

Dwutlenek węgla (CO2) 25-50 

Azot (N2) 0-10 

Siarkowodór (H2S) 0-3 

Tlen (O2) 0-2 

Wodór (H2) 0-1 
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Składniki Po zastosowaniu system BgPur  

Metan 100% pozostaje 

H
2
S 99 - 99.6% jest usuwane 

CO
2
 100% zostaje 

Woda niewielka ilość jest dodawana lub usuwana w zależności od temperatury gazu 

Siloksany niewielka ilość jest usuwana 

O
2
 ilość zmniejszona proporcjonalnie do usuniętego H2S 

NH3 100% pozostaje 

N
2
 100% pozostaje 

Ciała stałe zostają usunięte 

 

Rozwiązanie Eco-Tec BgPur™ wykorzystuje proces oczyszczania biogazu, usuwając siarkowodór 

i cząstki stałe już na etapie wytwarzania gazu. W opatentowanym wydajnym procesie 

wykorzystującym kontakt między gazem, a cieczą absorbowany jest siarkowodór, a wytwarzany gaz 

oczyszczany w stopniu pozwalającym na stosowanie go w elektrowniach, elektrociepłowniach, 

kotłowniach, mieszalniach gazu ziemnego i w innych zastosowaniach grzewczych. 

 

Siarkowodór (H2S) jest usuwany i przekształcany w stały, krystaliczny, siarkowy produkt uboczny z 

potencjałem do dalszego wykorzystania. System może oczyszczać biogaz o stężeniu H2S od kilkuset 

ppmv do ponad 15 000 ppmv (1,5%) przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu H2S do zaledwie 

kilku ppm, aby spełnić restrykcyjne wymagania dotycząca dalszego 

wykorzystania biogazu. 
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Zalety Aplikacje 

 stała wydajność > 99% usuwania H2S 

 niezawodna praca bez zatykania, pienienia i zanieczyszczeń 

 zmniejszona korozja sprzętu 

 mniejsze koszty eksploatacji, montażu i gospodarki odpadami 

 wzrost bezpieczeństwa procesu 

 automatyczna kontrola poziomów zanieczyszczeń 

 dostępny na rynku stały, krystaliczny produkt uboczny siarki 

• Miejskie oczyszczalnie ścieków 

• Oczyszczalnie ścieków przemysłowych 

• Rolnictwo 

• Przetwarzanie żywności i napojów 

• Przetwórstwo przemysłowe 

• Celulozownie i papiernie 

• Oczyszczanie powietrza 

 

 

Główne aplikacje 

System BgPur można zaprojektować z pojedynczym lub podwójnym zbiornikiem, po to aby 

dostosować go do procesów odpowiednio z wysoką lub niską tolerancją tlenu w produkcie gazowym. 

Proces działa w sposób ciągły w celu maksymalizacji wyjścia oczyszczonego biogazu i minimalizację 

strat poprzez regenerację ciekłego odczynnika. Zaprojektowany tak aby był kompaktowy i łatwy w 

instalacji i obsłudze. 

  


