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Biokaasu sisältää tyypillisesti 65 % metaania ja
35 % hiilidioksidia. Jotta kaasua voitaisiin käyttää
tehokkaasti esim. ajoneuvojen polttoaineena
tai johtaa maakaasuverkkoon, sen suhteellista
metaanipitoisuutta tulee nostaa ja hiilidioksidia
poistaa niin paljon kuin mahdollista.
Greenlane® -biokaasun puhdistuslaitteistot –
ympäristöystävällistä teknologiaa
Greenlane Biogas kuuluu Flotech Groupiin, joka on maailman
johtava biokaasun puhdistusteknologian kehittäjä ja toimittaja.
Flotechilla on yli 20 vuoden maailmanlaajuinen kokemus biokaasun
puhdistamisesta ja jalostamisesta.
Greenlane-puhdistusjärjestelmissä käytetään Flotechin kehittämää
teknologiaa, jossa biokaasu puhdistetaan tavallisella vedellä. Tällä
menetelmällä on vähemmän ympäristövaikutuksia kuin millään muulla
puhdistusteknologialla. Teknologiaa käytetään myös maailman suurimmassa biokaasun puhdistuslaitoksessa Güstrowissa Saksassa, jossa
käsitellään tunnissa 10.000 Nm3 raakaa biokaasua.

Miksi Greenlane®
Greenlane -biokaasun puhdistuslaitteistot on standardoitu. Standardointi ja se, että laitteistot
ovat pääosin tehdasasennettuja nopeuttaa asennusta ja vähentää kustannuksia. Kaasun puhdistuksen viimeistelee patentoitu prosessi, joka poistaa loput epäpuhtaudet kaasusta; H2S, öljyhöyryt ym.
Tuotesarjaan kuuluu kuusi eri mallia kapasiteetiltaan 0...2700 Nm3/h. Kolme pienintä mallia
(0...300 m3/h) toimitetaan valmiiksi konttiin asennettuna, suuremmat mallit on mahdollista saada
joko konttiin tai jalaksille asennettuna.








Patentoitu ja koeteltu teknologia − alansa markkinajohtaja
Alhaisemmat asennuskulut kuin paikalla rakennettavissa laitoksissa
Helppo hankkia − standardilaitteistot
Ympäristöystävällinen; puhdistuksen pääprosessissa käytetään vettä
Prosessi kuluttaa vähän energiaa
Puhdistetun ja jalostetun biokaasun laatu tyypillisesti 98 % ± 1 %
Myös paljon rikkivetyä sisältävä biokaasu voidaan puhdistaa

Ammattilaiset apunasi
Sarlinilla on lähes 20 vuoden kokemus biokaasujärjestelmistä sekä biokaasun
hyödyntämisestä sähkön ja lämmön tuotannossa.
Lisäksi olemme toimittaneet lähes kaikki Suomen maakaasun tankkausasemat.
Laitokset voimme toimittaa avaimet käteen -toimituksena. Halutessa hoidamme
toimittamiemme laitosten valvonnan, käytön ja raportoinnin.

Toimintaperiaate
Pesuri
(hiilidioksidin poisto)

Hukkakaasun poisto (< 1% CH4)
Veden puhdistus

Jäljellä olevan
metaanin erotus

Kuivain/
Puhdistin

Vesipumppu

Raaka biokaasu

Puhdistettu biokaasu
kaasuverkkoon tai ajoneuvokäyttöön.

Kompressori

Greenlane® CSFR (Compression-Scrubbing-Flash-Recovery) on edistyksellinen, energiatehokas
biokaasun puhdistusjärjestelmä. Järjestelmä käyttää paineistettua vettä poistamaan raa’asta
biokaasusta hiilidioksidin ja epäpuhtaudet, mm. rikkivedyn.

Greenlane® -tuotesarja
Nimelliskapasiteetti
Nm3/h
biokaasua

Konttiin rakennetun yksikön n. mitat
Pituus x Leveys x Korkeus

Kuljetus

Manuka

0 - 80

6,1 x 2,5 x 12,3 (1 x 20')*

7

8

Manuka+

0 - 130

6,1 x 2,5 x 12,3 (1 x 20')*

7,5

8,5

Kanuka

0 - 300

6,1 x 2,5 x 12,3 (1 x 20')*

9

11

Rimu

250 - 800

12,2 x 5,0 x 14,8 (1 x 40')**

18

22

Matai

400 - 1200

23,0 x 2,5 x 14,8 (1 x 40' + koneikko)**

32

38

Totara

650 - 2000

24,0 x 2,5 x 15,4 (1 x 40' + koneikko)**

40

48

Malli

* 20 jalan vakiokontti ja ** 40 jalan vakiokontti

Arvioitu paino (tonnia)
Käyttö

Orgaaninen jäte hyötykäyttöön
Kaikesta orgaanisesta jätteestä syntyy mädäntyessä biokaasua. Jotta biokaasua voidaan hyödyntää
tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, se tulee puhdistaa ja jalostaa.
Greenlane Biogasin puhdistusjärjestelmä toimii vedellä ja on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas
järjestelmä.
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