
Scrubberanlæg
i fiberarmeret komposit



 

Energi - Scubbere

Scrubberanlæg

En Scrubber fra Tu ne tan ken er ud vik let til at sik re den mest 
ef fek ti ve løs ning til rens ning af foru re nen de og il de lug ten de 
emis sio ner og røg gas ser fra in du stri, hus dyr spro duk tion, af
falds for bræn ding, bi o ga san læg, containerskibe mv. 

Scrub ber ne har en lang le ve tid, da de er frem stil let i fi be rar
me ret kom po sit ma te ri a le, et ro bust og hold bart ma te ri a le, 
der gør dem vel eg ne de til kon takt med høje tem pe ra tu rer 
og ag gres si ve mil jø er. Det gi ver sy ste mer ne en lang og funk
tions dyg tig le ve tid.

Vo res høj tek no lo gi ske scrub ber sy stem sam men sæt tes ud 
fra kundens spe ci fik ke data om den foru re nen de emis sion 
el ler luft, så rens nin gen sker i hen hold til gæl den de krav og 
lov giv ning. Des u den kan vi sam men sæt te den ret te variant 
og mæng de af ke mi ka li er i ren se væ sken for sam ti dig at op
ti me re ef fek ti vi tet og om kost nin ger. Med et flek si belt ma te
ri a le og de sign kan vi også til pas se di men sio ner, vink ler og 
bøj nin ger ef ter je res ek si ste ren de an læg. Scrub ber sy ste met 
kan også til pas ses til var me gen vin ding.

Scrubberen er fremstillet i fiberarmeret komposit. Et unikt 
 materiale , der også anvendes til fremstilling af stærkt bela
stede produkter som vindmøller, skibe, fly, broer, mv. 

Et materiale der tillige kan genanvendes. 

En Tunetanken scrubber er gennemtænkt med hensyn til 
etablering - drift - vedligehold - levetid - miljø. 

Fordele og udstyr

1. Helstøbt cylinder 
Scrubberen har ingen indvendige boltesamlinger 
og er fuldt lamineret mellem top, cylinder og bund.  
Dette sikrer en tæt beholder samt at rensevæsken 
ikke tærer i samlingerne. Cylinderen kan opdeles i 
flere kamre, der renser/vasker individuelle partikler 
ud af røggaserne.

2. Glat inderside 
Med glatte indersider holdes scrubberen nemt rent 
da væsken automatisk ledes mod bufferbassinet 
i bunden.

3. Tilgang 
Den forurenende røggas/luft ledes ind nederst 
i scrubberen, hvor den automatisk vil stige opad.  
Dette sikrer optimal kontakt mellem rensevæske 
og luft. 

4. Afgang 
Efter renseprocessen udledes den renset luft 
eller transporteres til viderebehandling alt efter 
forureningstype.  
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Tunetanken scrubbere skræddersyes til den opgave der skal løses.



 

Fordele ved  
Tunetanken scrubbere

 > Konstruktion iht. data om røggas/luftvariant 
sikrer korrekt rensning.

 > Helstøbt løsning i fiberarmeret komposit
materiale, der er modstandsdygtig overfor 
aggressive miljøer.

 > Korrosionsbestandighed sikrer lang levetid.

 > Fleksibelt materiale er velegnet til særlige 
behov for dimensioner, vinkler og bøjninger.

 > Enkel og let opstilling giver fleksibel og 
flytbar scrubber.

 > Størrelser dimensioneres efter behov.

 >  Temperaturbestandighed –/+ 100º /90º C

Udstyr

Ekstra tilbehør

5. Mandehuller 
Til nem adgang og inspektion af indvendige systemer 
og tilstand. Fåes i flere typer.

6. Diverse flanger/stutse 
Tilpasses til lufttype/røggas og drift, f.eks. tilkobling af 
måleudstyr, filtre, dråbefang eller fordelerplader.

 > Demister dyser.

 > Inlet demister.

 > Fyldlegemer.

 > Quinch dyser. 

 > Inlet quench. 

 > Røggaskanaler og bøjninger.

 > Vandstandsglas.

 > Termostatvetiler.

 > Temperaturtransmittere.

 > Temperatur og trykstutse.

 > Levelstutse.

 > Sugestutse.

 > Prøveudtagningsventiler.

 > Sump.

 > m.m.
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Energi

Effektive og driftssikre løsninger til Energisektoren til en lang  række 
formål. Med mere end 50 års erfaring er vi leveringsdygtige i skræd-
dersyede løsninger, som bl.a. scrubbere, skorstene, røg- og luftka-
naler, rensning af farlige røggasser og træpillesiloer.

Hvert produkt bliver særligt tilpasset anvendelsen. På den måde 
skaber vores tanke, siloer, industrisystemer, modultanke,  scrubbere, 
røg- og luft-kanaler og skorstene, mm. sikre og effek tive driftsfor-
hold i vores kunders hverdag. 

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer. Kom-
positmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale tekniske 
egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye bæredygtige 
produkter og løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig fremtid.

Tunetanken

Med mere end 50 års erfaring i fiberarmerede kompositmaterialers 
unikke fordele og et bredt standardprogram har vi udviklet  vores 
markedsposition som den førende danske producent af tanke, 
industri systemer og siloer i komposit materialer. 

Tunetanken fører et stort og varieret program af produkter og anlæg 
til forskellige formål, og leverer til en lang række brancher, herunder 
landbrug, industri, spildevand og rensningsanlæg og energisekto-
ren. Vi producerer alle vores løsninger i fiber armerede komposit-
materialer – de samme materialer som anvendes til fremstilling 
af rumfærger, fly og vindmøller. Med fordele som  styrke, korrosi-
onsbestandighed og lang levetid er kompositter blandt fremtidens 
populære materialer. 

Komposit

Komposit kommer af det latinske ord »componere«.

Kompositmaterialer opstår, når to eller flere stoffer kombine-
res  (fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med 
 specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af stoffer-
nes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne  (matrix, 
armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser og produk-
tionsforhold. 

Mulighederne er uendelige!
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