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Biogāzes iekārtas AVS signālu avotu un izpildelementu raksturojums 
 

 

Pozīcija Izejas signāla avots, 
specifikācija Funkcija Izpildmehānisms 

1.1. pH elektrods 0.00 -14.00pH ( 
-1999mV-+1999mV) pH kontrole centrālajā reaktorā. Substrāta padeves pārtraukšana reaktorā. Avārijas 

signāls. Datu uzkrāšana, vizualizācija,  grafiks 

1.2. pH elektrods 0.00 -14.00pH ( 
-1999mV-+1999mV) 

pH mērījums reaktora pirmajā 
blakussekcijā Datu uzkrāšana, vizualizācija,  grafiks 

1.3. pH elektrods 0.00 -14.00pH ( 
-1999mV-+1999mV) 

pH mērījums reaktora otrajā 
blakussekcijā Datu uzkrāšana, vizualizācija,  grafiks 

1.4. pH elektrods 0.00 -14.00pH ( 
-1999mV-+1999mV) pH mērījums hidrolīzes iekārtā. Datu uzkrāšana, vizualizācija ,  grafiks 

2.1. Temperatūras sensors PT100 t kontrole centrālajā reaktora sekcijā ap 
+38+0,5  oC 

Sildelementa 4KW **ieslēgšana (izslēgšana) vai 
proporcionāla vārsta vadība.  Datu uzkrāšana, 
vizualizācija,  grafiks 

2.2. Temperatūras sensors PT100 t mērījums reaktora pirmajā 
blakussekcijā ap +38 +1 oC 

Datu uzkrāšana, vizualizācija ,  grafiks. Manuāla 
korekcija 

2.3. Temperatūras sensors PT100 t mērījums reaktora otrajā blakussekcijā 
ap +38 _+1oC 

Datu uzkrāšana, vizualizācija ,  grafiks. Manuāla 
korekcija 
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2.4. Temperatūras sensors PT100 t mērījums hidrolīzes iekārtā + 22-+26 
oC. 

Datu uzkrāšana, vizualizācija ,  grafiks. Manuāla 
korekcija 

2.5. Temperatūras sensors PT100 t kontrole biogāzes kondensāta 
atdalīšanas iekārtā. +4- +8 oC 

Saldēšanas iekārta (ledusskapis). Ja tas sadārdzina , var 
likt mazo kontrolieri uz pašas iekārtas. Tad tikai 
vajadzētu datu uzkrāšana, vizualizācija ,  grafiks 

3.1. Spiediena sensors -0,5 -+ 0,5 
bar, 4-20mA 

Spiediena kontrole reaktora pirmajā 
blakussekcijā. Izlaiž biogāzi, kad 
sasniegts noteikts spiediens ~0,3-0,35 
bar. 

Pneimoaktuators ar elektromagnētisku vārstu. Atveras 
pie noteikta spiediena, aizveras pēc noteikta laika ( 
piem. 10 sek) vēl jānosaka… Datu uzkrāšana, 
vizualizācija ,  grafiks. 

Tiek vadīta arī svaiga substrāta padeve sekcijā. Sākas 
uzreiz, kad aizveras vārsts. Izpildmehānisms- 
elektromagn. Vārsts ar lodveida ventili 1”. Atvērto 
stāvokli ( laiku) maina . Tas nosaka svaigā substrāta 
daudzumu, ko pados reaktorā. 

3.2. Spiediena sensors -0,5 -+ 0,5 
bar, 4-20mA 

Spiediena kontrole reaktora otrajā 
blakussekcijā. Izlaiž biogāzi, kad 
sasniegts noteikts spiediens ~0,3-0,35 
bar. 

Pneimokamera ar elektromagnētisku vārstu . Vēl 
jāizvēlas, varbūt 24VDC. Atveras pie noteikta 
spiediena, aizveras pēc noteikta laika ( piem. 10 sek.,  
vēl jānosaka) Tiek vadīta arī svaiga substrāta padeve 
sekcijā. Sākas uzreiz, kad aizveras vārsts.?? 
Izpildmehānisms- elektromagn. Vārsts ar 
pneimokameru un lodveida ventili 1”. Poz 8.2. Atvērto 
stāvokli ( laiku) maina . Tas nosaka svaigā substrāta 
daudzumu, ko pados reaktorā. vizualizācija ,  grafiks. 

  
Nepieciešama periodiska sinhronizācija 
ar pirmo sekciju, ja spiedienu. Nobīde 
ciklos “ 180 grādi”. Svarīgi , lai abas 
sekcijas strādātu pamīšus. 

3.3. Spiediena sensors -0,5 -+ 0,5 
bar, 4-20mA 

Spiediena kontrole Gāzholderī -0,1- 
+0,2 . Iztukšo gāzholderi. Pie spiediena p=+0,2 bar 

  1)Palaiž micro CHP; 
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Vajadzīga aizture uz īslaicīgām 
spiediena izmaiņām 

2) Elektromagn. Vārsts 1/2” 220 VAC , pārslēdz 
plūsmu uz micro CHP. 

  
3) Palaiž biogāzes sūkni 220VAC 20 W. Pēc spiediena 
p=-0,1 bar sasniegšanas, viss otrādi: aptur biogāzes 
sūkni, pārslēdz biogāzes plūsmu, aptur Micro CHP. 
Otra opcija- biogāzes sadedzināšana gāzes katlā. Tad 
neslēdz Micro CHP, bet gāze katlu. 

4. Spiediena sensors 0 + 0,2 bar, 
4-20mA Līmeņa kontrole hidrolīzes iekārtā. Ieslēdz, izslēdz digestāta (dūņu) sūkni 220 VAC, 

500W. Līmeņa atbilstības indikācija uz ekrāna. 

5. Gala slēdzis 
Pie substrāta tvertnes atvēršanas tiek 
apturēta substrāta cirkulācija pirmajā 
hidrolīzes tvertnē. 

Izslēdz 1,1 kW elektromotoru ( frekvenču 
pārveidotāju) 

6. 
Gāzu koncentrācijas devējs 
analītiskajā un tehniskajā 
telpā 

Kontrolē gaisa kvalitāti darba vietā. Avārijas signāls. Varbūt var ieslēgt vilkmes skapja 
ventilatoru, ja tas vēl nedarbojas. 

7. 
Elektromotori 4poli , 370W 
380VAC ,3 gab ar frekvenču 
pārveidotājiem. 

Gāzjaukšanas sistēma reaktora 
galvenajā un  blakussekcijās 

Vadība pēc laika grafika. Katram savs režīms ( varbūt 
diviem vienāds). Nepieciešams regulēt apgriezienus ( 
varbūt arī manuāli) darbības riski- kavitācija. Nomērīt 
nevar, var saklausīt. Signāla indikācija uz ekrāna. Datu 
uzkrāšana 

8 
Elektromotori 6poli, 1100W 
380VAC, 2 gab ar frekvenču 
pārveidotājiem 

Substrāta cirkulācija hidrolīzes iekārtā 

Darbība pēc laika grafika. Pirmajam sūknim salāgota 
arī ar svaigā substrāta padošanu hidrolīzes iekārtā ( 
ieskalo). Otram sūknim salāgota ar svaiga substrāta 
padošanu reaktoru sekcijās. 

8.1. Trīsgaitas lodveida  vārsti L 
tipa ar pnemoaktuatoriem  2” 

Nodrošina substrāta maisīšanu 
hidrolīzes iekārtā pa kontūriem 

Pirmajā  tvertnē 2 gab, nodrošina trīs režīmus. Otrajā 
viens. 
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ar el. magn. vārstu vadību , 3 
gab   

8.2. 
Lodveida vārsti 2” ar 
pneimoaktuatoriem ar el. 
magn. vārstu vadību., 2 gab 

Nodrošina substrāta padevi reaktora 
blaussekcijās Intervālu un atvērtā laika grafiks- bieži jāmaina. 

9. Motorreduktori 4poli, 120-
500 W 380VAC, 2 gab 

1)      Substrāta padošana hidrolīzes 
iekārtā.  
2) Biezumu izvadīšana no hidrolīzes 
iekārtas. Prese 

Vadība pēc laika grafika. Darbība režīma vizuāla 
indikācija. 

10. 

Biogāzes plūsmas mērierīce 
(plūsma no 0 līdz 5 l/min). 
Barošana 24 VDC. Izejas 
signāls R485, vai 
transformēts uz 4-20mA. 
Nepārtrauktas darbības. 

Biogāzes plūsmas mērīšana Datu uzkrāšana, vizualizācija,  grafiks 

11. 

Nepārtrauktas darbības gāzu 
analīzes iekārta. SRI 
Instruments GC 8610… 

Biogāzes sastāva mērīšana divos 
kontūros. 

Sava programmatūra, uzstādam intervālus. Uzstādam, 
cik bieži pārslēdz mērījumu uz otru kontūru ( 
hidrolīzes gāze). Elektromagn. Vārsts 24VDC, 
(trīsgaitas) vai divi vienkārši. Gāzu paraugu sūknis. 
Trešais mazais el.magn vārsts- iekārtas caupūšana ar 
neintrālu gāzi. Uzstādam caurpūšanas ilgumu. Sanāk 
trīs vārsti- katrs uz sava kontūra. Iestādam darbības 
secību un laiku. 

SRI Instruments GC 8610… 

12. Elektriskais katls ( 4 KW 
380VAC) 1 gab Siltuma avots Sk. iepriekš 

13. Apsildes cirkulācijas sūknis ( 
220 VAC 50 W)2 gab; Siltumenerģija pārnese Laikam griežas visu laiku 
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14. 

Siltuma skaitītājs 485, vai 4-
20mA vai atsevišķi elementi ( 
divi temperatūras sensori, 
ūdens plūsmas mērierīce). 

Micro CHP saražotais siltums- uzskaite Datu uzkrāšana, vizualizācija ,  grafiks. 

15. El. enerģijas skaitītājs 5A 
380VAC 

Micro CHP saražotās elektroenerģijas 
uzskaite Datu uzkrāšana, vizualizācija ,  grafiks. 

16. UPS ~ 2KW Nodrošina zināmu elementu darbību 
elektrības neesamības gadījumos   

 


