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Descrición
A planta piloto de demostración de biomasa foi concibida para a realización tanto de prácticas por parte dos
alumnos da EUET Forestal da Universidade de Vigo, como para o desenvolvemento de proxectos de investigación
e o acondicionamento e análise de diferentes produtos para industrias e centros de investigación relacionados
co tema do aproveitamento da biomasa enerxética.
Trátase dunha instalación de deseño propio, que foi construida en colaboración con empresas galegas e
financiada pola Xunta de Galicia.

Sistema de depuración de po:
Á saída do ciclón disponse dunha serie de recipientes de material textil instalados no interior dunha cámara
de expansión, de forma que as partículas de po son almacenadas para a sua posterior retirada do proceso.

Sistema de dosificación:
Consta dunha moega dotada dun sistema de axitación interno para facilitar a fluidez do material a compactar.
Na parte inferior da moega existen un par de cargadores que alimentan ata a cámara de compactación da
briquetadora. Esta dispón dun dobre cabezal que é alimentado mediante o movemento de pistóns hidráulicos
temporizados e dirixidos mediante un autómata, de forma que se obteñen pezas de material briquetado polas dúas
saídas de material de forma alternativa.

Sistema de control:
Toda a planta está totalmente automatizada, de xeito que se pode traballar tanto en sistema normal como
automático. Existe un sistema de control de consumo enerxético así como diferentes sistemas de alarmas e control
para evitar accidentes e garantizar o correcto funcionamento do sistema que se comanda desde un panel de control
centralizado.

A planta piloto conta, entre outros, cos seguintes equipos de traballo:
Esteladora industrial:
Trátase dun equipo autónomo capaz de triturar restos forestais e de industrias da madeira que polo seu tamaño
e forma son inmanexables para a produción da enerxía.
Ten unha capacidade de produción duns 200 kg/h e está dotada de sistema de alimentación mediante rolos,
sistema de coitelas de corte montadas sobre volante de inercia e sistema de expulsión das estelas xeradas.

Moega dosificadora:
É un recipiente deseñado para dosificar a estela de forma controlada polo que conta cun sistema sinfín de
velocidade mediante motorvariador e un sistema de axitación interna, para facilitar a fluidez das estelas e evitar
a formación de bóvedas e atascos.

Muiño de martelos:
Equipo de gran potencia dotado dun volante de inercia que porta unha serie de martelos rompedores que ao
xirar a gran velocidade producen o impacto coas estelas previamente dosificadas e a fragmentación das mesmas
ata alcanzar o tamaño mínimo de partícula desexado. Para regular o tamaño das partículas xeradas o muíño está
dotado de catro seccións semicirculares de mallas de diferentes tamaños de orificio, o cal permite obter produtos
finos de diferentes calibres.

Sistema de extracción:
Unha vez xerado o produto moído, éste é aspirado mediante un electroventilador que
o arrastra ata un ciclón onde se separan os produtos finamente moídos do po xerado, para
evitar emisións á atmosfera. O sistema de extracción pode regularse a diferentes potencias
de aspiración para adaptarse ás necesidades específicas de cada situación. Á saída do
ciclón recóllese o produto moído mediante unha electroválvula.

Equipos auxiliares:
Para complementar a planta piloto, cóntase cunha serie de equipos de laboratorio entre os que cabe mencionar:
- Criba vibratoria: Permite xerar ata tres fraccións de produtos de diferente granulometría máxima.
- Vibropeneira: Para o cálculo de curvas granulométricas.
- Muiño: Para a preparación de mostras de pequena entidade.
- Estufa de secado: Para o cálculo da humidade dos materiais.
- Mufla: Para a determinación analítica de elementos volátiles, % cinzas,% carbono fixo.
- Calorímetro adiabático: Para a determinación de poderes caloríficos dos combustibles manexados.

Proxectos e traballos realizados:
Ao marxe das prácticas que realizan os alumnos de EUET Forestal leváronse a cabo , entre outros, os seguintes
proxectos e traballos:
CIS MADEIRA (Xunta de Galicia): Proxecto de valorización enerxética de produtos da madeira na cadea monteindustria de Galicia.
ENCE: Estudos de caracterización fisico-químico-enerxética de combustibles sólidos.
TAFISA: Estudo da viabilidade de densificación de residuos da industria do taboleiro.
UNIVERSIDADE DE VIGO: Traballos de moenda de restos de zuro de millo para produción de colorantes para
produtos alimentarios.

