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Trigeneracja i poligeneracja

receptą na obniżenie kosztów w zakładach
przemysłu spożywczego
Znany producent soków i napojów postawił na innowacyjność
w realizowanych inwestycjach,
montując systemy kogeneracyjny w dwóch swoich zakładach
produkcyjnych. Inwestycje te
przyniosły mu znaczne oszczędności w kosztach ponoszonych na
energię elektryczną.
Ze względu na różną specyfikę tych
dwóch zakładów, Centrum Elektroniki
Stosowanej, które w obu tych przypadkach było dostawcą oraz firmą wdrażającą nowoczesne rozwiązania, wybrało
dla nich inne rozwiązania.
Pierwsza realizacja miała miejsce
w 2012 r. Celem budowy instalacji kogeneracyjnej było obniżenie kosztów energii
elektrycznej oraz ciepła technologicznego
przez wykorzystanie biogazu powstającego w zakładowej oczyszczalni ścieków
oraz gazu ziemnego.
Jako rozwiązanie Centrum Elektroniki
Stosowanej zaproponowało w tym przypadku system poligeneracyjny, polegający na współwytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła, wody lodowej i pary
technologicznej. Było to pierwsze tego
typu rozwiązanie w Polsce. System ten
został oparty na module kogeneracyjnym
o mocy elektrycznej 1 MW, zasilanym paliwem dwumediowym - biogazem i gazem
ziemnym wysokometanowym. W związku
z tym, że zakład ma własną oczyszczalnię
ścieków, wyposażoną w reaktor, produkujący ok. 300 000 m3 biogazu w ciągu
roku, postanowiono optymalnie wykorzystać powstający w ten sposób biogaz. W ramach inwestycji wybudowano
zbiornik biogazu o pojemności 1500 m3,
magazynujący biogaz na 5–6 h pracy kogeneratu. W pozostałym czasie agregat

przechodzi automatycznie na zasilanie
gazem ziemnym.
Instalacja wytwarzania pary została
oparta na kotle odzysknicowym, zasilanym spalinami z agregatu o temp. ok.
450ºC. W celu jak najlepszego wykorzystania wody grzewczej, o temp. 80/90ºC,
na terenie zakładu wykonano sieć grzewczą wraz z dwunastoma węzłami cieplnymi w obszarze odbiorników cieplnych, zasilanych pierwotnie parą technologiczną.
Woda grzewcza o temp. 80–92ºC, generowana z płaszcza silnika, po podgrzaniu do
temp. ok. 94 ºC jest wykorzystywana:

nej do zakładowej rozdzielni głównej SN
– 15 kV, skąd jest rozsyłana do poszczególnych odbiorników, zlokalizowanych na
terenie zakładu. Aby układ pracował ekonomicznie, na terenie zakładu wykonano
układy pomiarowe do certyfikacji energii
zielonej oraz kogeneracji wysokosprawnej. Pomiar produkowanej energii z biogazu i gazu ziemnego dokonywany jest
za pomocą licznika prądu, co potwierdzane jest potem przez lokalnego operatora
energetycznego. Nad pracą całości układu czuwa, zaprojektowany przez automatyków Centrum Elektroniki Stosowanej,

w

system nadrzędnego sterowania i monitoringu SCADA. System ten czyni instalację całkowicie bezobsługową, a nadzór nad systemem poligeneracyjnym
sprawuje sterownik główny. Po ponad
rocznej eksploatacji instalacji stwierdzono, że zapotrzebowanie na zakup energii elektrycznej zmalało w tym zakładzie
o ok. 30%.
Druga inwestycja zrealizowana została w 2013 r. Zakład ten, podobnie jak poprzedni, ma przyzakładową, nowoczesną
oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia ta
jest wyposażona w reaktor typu IC, wytwarzający biogaz, charakteryzujący się
wysoką zawartością metanu – ok. 75%.

okresie letnim – do produkcji wody
lodowej o temp. 7–12ºC, poprzez chiller
absorpcyjny o mocy chłodzenia 437 kW;
w okresie grzewczym – do przesłania
620 kW ciepła do układu grzewczego.
Aby maksymalnie wykorzystać energię elektryczną wytworzoną przez prądnicę jednostki kogeneracyjnej o napięciu
0,4 kV, w budynku elektrociepłowni gazowej wykonano instalację wyprowadzenia mocy elektrycznej o napięciu 15 kV.
Energia elektryczna o mocy 1 MW i napięciu 0,4 kV przesyłana jest do transformatora 1250 kV (0,4/15 kV), następnie do
rozdzielni SN. Tak zaprojektowany układ
pozwala na przesłanie energii elektrycz-

Widok na zbiornik biogazu i odsiarczalnię
biologiczną, dostarczonych w ramach
inwestycji

Wdrożony system kogeneracyjny
oparty został na biogazie i gazie ziemnym, założeniem pracy systemu było zaś
wykorzystanie tych dwóch mediów do
produkcji głównie energii elektrycznej
i pary technologicznej. Aby osiągnąć ten
efekt, CES zaproponowało system trigeneracyjny. Sercem systemu jest agregat
kogeneracyjny marki MWM, o nominalnej mocy elektrycznej 800 kW i łącznej
mocy cieplnej 850 kW. Został on wyposażony w podwójny system zasilania.
Zadaniem systemu trigeneracyjnego
jest zapewnienie zakładowi całorocznej
produkcji energii elektrycznej w ilości
minimum 6500 MWh, pary technologicznej w ilości 5500 t oraz energii cieplnej
w postaci wody grzewczej w ilości 3200
MWh. Wdrożenie tego systemu zakłada
redukcję kosztów poniesionych na energię elektryczną o ok. 20–30%.
Produkowany na oczyszczalni biogaz
wystarcza na zasilanie układu przez ok.
8 h. Po tym czasie agregat kogeneracyjny automatycznie przechodzi na zasilanie
gazem ziemnym. Ten sposób zasilania
pozwala na pracę ciągłą agregatu z mocą
optymalną 0,8 MWe przez 24 h/dobę.
Energia elektryczna, wytwarzana
przez system kogeneracyjny o napięciu 0,4 kV, przesyłana jest do podstacji transformatorowej 0,4/15 kV zasilającej czyszczalnię ścieków, której pobór
mocy mieści się w granicach 100–300 kW.
Pozostała część mocy, 700–500 kW, zostaje przetransformowana na napięcie
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15 kV i zasila rozdzielnię główną SN zakładu. Zapewnia to całkowite wykorzystanie znamionowej mocy elektrycznej,
generowanej przez kogenerat.
Dla optymalnego wykorzystania możliwości produkcji ciepła z jednostki CHP,
w zakładzie została wdrożona instalacja
wytwarzania pary technologicznej, oparta na kotle odzysknicowym. W ten sposób ciepło ze spalin, generowane z jednostki kogeneracyjnej w ilości 450 kW,
wykorzystane jest do produkcji pary technologicznej o ciśnieniu 10 bar.
System wytwarzania pary zasilany
jest zakładową wodą „odwrócona osmoza” o temp. ok. 10ºC. Woda ta, w instalacji
odgazowania termicznego, podgrzewana
zostaje do temp. 105ºC i stąd zostaje przetransportowana do wytwornicy pary.
Pozostała część ciepła, w ilości 400 kW,
generowana z płaszcza silnika jednostki
CHP, została wykorzystana do zasilania
cieplnych obiegów niskotemperaturowych zakładu, o temp. 85–70ºC. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania
na ciepło instalacja została wyposażona
w wymienniki typu JAD umożliwiające dodatkowe zasilanie parą technologiczną.
Wprowadzenie rozwiązania, wykorzystującego ciepło z modułu kogeneracyjnego, w postaci pary technologicznej
i wody grzewczej niskotemperaturowej,
zapewnia całoroczne, optymalne wykorzystanie ciepła generowanego z jednostki CHP. Zakład w ten sposób osiąga współczynnik wykorzystania energii

pierwotnej, zmagazynowanej w gazie, ze
współczynnikiem powyżej 87%, co stanowi wymierny efekt ekonomiczny pracy
kogeneracji wysokosprawnej.
Aby uzyskać dodatkowy przychód
z pracy instalacji, wykonano układy pomiarowe do certyfikacji energii zielonej
OZE oraz Kogeneracji wysokosprawnej.
Nad pracą całości układu, tak jak
w poprzednim zakładzie, czuwa system
sterowania nadrzędnego i monitoringu
SCADA. Układ ten wyposażono w pięć
wysokiej klasy sterowników, mających
rozbudowany i wydajny moduł komunikacyjny.
Nadzór nad całym systemem sprawuje sterownik główny. System tri generacyjny wraz z układem sterowania jest
rozwiązaniem umożliwiającym reagowanie na zmiany w zapotrzebowaniu na
poszczególne media przy jednoczesnym
maksymalnym wykorzystaniu paliwa.
Efektywność produkcji i różnorodność
form dostarczonej do odbiorów energii
pozwalają na znaczne obniżenie kosztów
prądu, ciepła i pary technologicznej. 
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