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Prelucrarea sfeclei 
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Fabrica de zahăr din Drochia 
- producerea fără sau cu biogaz 

zahăr 

melasă 

 

Fabrica de 

zahăr 

 

Sfeclă de zahăr 

3.200 t/24 de ore 

biogaz 

97.100 м3/24 ore 

biogaz 

99.100 м3/în 24 ore 

biogaz 

2.000 м3/24 ore 

Gaz natural 

47.450 м3/ în 24 ore 

Întrebuinţarea gazelor 
naturale 

- 50,5 % 

дозреватель 

Gaz natural 

98.000 м3/ în 24 ore 

jom-ului 

800 т/24 ore 
кoтл oвaны 

Utilaj pentru 

producerea 

biogazului 

- 51,6 % 

Presarea+codiţele  

900 t/24 ore 

lagună 

câmp 

Îngrăşămînt 

Substrat fermentar 

780 t/24 ore 

lagună 

câmp 

îngrăşămînt 

Gaz natural  

48.450 м3/în 24 ore 
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Uzina de biogaz din Drochia 
Date de bază 

 Substrat 

 800 t/d răzături presaţi (Conţinutul de substanţă uscată: 19 %) 

 100 t/d iarbă/ părţi mici de sfeclă (Conţinutul de substanţă uscată : 14 %) 
 

 Perioada de fermentare 

 25 zile (~ volumul de umplere cu şlam a 22.500 m³) 
 

 Postfermentare 

 Durata 5 zile 
 

 Producerea biogazului 

 99.100 Nm³/d (~ 50.550 Nm³/d Methan) 
 

 Substratul fermentat 

 aproximativ 78.000 t/a (cu ca. 5,7 % de substanţă uscată) 
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Substrat fermentar 

 Cantitatea 78.000 t/an 

 

 Aplicarea în agricultură    ►  îngrăşeminte  de valoare 

 Dispersarea în cîmp 

  3.000 ha/an 

 

 Componenţa 
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Uzina de biogas din Drochia 
Componente esenţiale ale utilajului 

 Buncăr (cuvă) de încărcare 

 Capacitate utilizabilă ca. 25 m³ 
 

 2 linii pentru strângerea răzăturilor 

 Dozator  

 Cântar  

 Pompă de colectare  
 

 4 fermentatori principali 

 A câte 5.625 m³ masă de umplere cu şlam (în total 22.500 m³) 
 

 1 postfermentator  

 5.600 m³ masă de umplere cu şlam 
 

 Rezervor pentru gaz cu capacitatea de 2.500 m³ 
 

 Staţie de compresoare cu gaz 
 

 Utilajul cu făclie de gaz 
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Uzina de biogaz din Drochia 

Planul de amplasare 
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Uzina de biogaz din Drochia 

Fermentatorul principal/ 
Postfermentator 
 

Înălţime                 25,0m 
Diametru               18,0m 
 

Reservoir de Gaz 

Înălţime                13,6m 
Lăţime                  18,1m 
 

Făclie 

Înălţime                5,8m 
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Dr. Dandar; AS Sitzung SZM,Drochia, 06.10.2011 

Mulţumesc pentru atenţie! 


