Біомаса

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ
Проект: гібридна (комбінована) парова котельня, потужністю 6,5 т/год.,
основним паливом якої є відходи виробництва ‐ вівсяна лузга.

ПРО КОМПАНІЮ

Основною діяльністю компанії ЕСТЕУ є управління проектами в сфері енергетики і надання широкого спектру
інжинірингових та консалтингових послуг як для окремих підприємств та організацій, так і для територіальних
утворень (муніципалітетів, регіонів і т.д.).
Концепція розвитку ЕСТЕУ передбачає побудову енергетичної компанії, яка зменшуватиме енергоємність
підприємств, шляхом інжинірингового супроводу та постійного застосування існуючих фінансових механізмів.
ЕСТЕУ ПРОПОНУЄ:
Консалтинг в енергетиці:
Проведення енергетичного обстеження підприємства;
Консультативну підтримку щодо підвищення рівня енергоефективності підприємства;
Визначення перспективних напрямків розвитку енергоефективності підприємства
Розробку та обґрунтування концепції проекту; розробку проектної пропозиції;
Фінансовий та економічний аналіз; розробку техніко‐економічного обґрунтування та
бізнес‐плану;
Підбір джерел фінансування; залучення фінансування для впровадження
інвестиційних проектів.
Інжиніринг в енергетиці:
Передпроектні роботи;
Розробку технічного завдання;
Розробку проектно‐кошторисної документації;
Організацію оптимальної процедури поставки обладнання;
Виконання будівельно‐монтажних та пуско‐налагоджувальних робіт;
Сервісне обслуговування.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

Економія витрат на
теплову енергію

Збереження якісних
показників пара
Мінімальна кількості
обслуговуючого
персоналу

Узагальнені показники проекту

Найменування
Витрати на теплопостачання,
при середньому навантаженні
1,5 т/год на рік

ГАЗ

ВІВСЯНА ЛУЗГА

ВИГОДА

10,5 млн. грн.

0 млн.грн.

10,5 млн. грн.

МЕТА
Мета бізнесу полягає в будівництві або в реконструкції існуючих виробничо‐опалювальних
котельних на підприємствах агропереробки.
Створення сучасної автоматизованої котельні для виробництва технологічного пару, яка включає
в себе склад зберігання, котел для спалювання відходів та все допоміжне обладнання котельні
(резервний газовий котел, димова труба, модуль підготовки теплоносія для системи опалення
заводу. «Ноу‐хау» полягає в спалюванні лушпиння та автоматизації всіх процесів.
Паливо – вівсяне лушпиння

Котельня

ПРОЕКТУВАННЯ

Завдання напроектування.

Розроблення проектної
документації

Узгодження проектної
документації

Передбачити встановлення парових котельних агрегатів в новому
котельному залі. Зовні котельного залу встановити двоствольну
димову трубу для котельних агрегатів.
Поруч з котельним залом встановити обладнання складу палива.
Передбачити встановлення на хвостову частину твердопаливного
парового котла: економайзер та мультициклон.
Для деаерації живильної води передбачити встановлення
деаератора атмосферного типу.
Передбачити транспортні елементи збору золи безпосередньо зовні
котельні в ємність.
Передбачити транспортні елементи приймання палива з
автотранспорту.
Опалення підприємства за рахунок паро-водяних теплообмінників.
Будівля котельні передбачається в метало каркасному виконані.

КОТЕЛ ПАРОВИЙ ТВЕРДОПАЛИВНИЙ

Паропродуктивність 4 т/год
Робочий тиск насиченого пара
1,0 МПа

Температура пари – 184 С

Витрати палива – 800 кг/год

ККД – 85%

Твердопаливний паровий котел –
двобарабанний, вертикально‐
водотрубний з екранованою
топковою камерою газощільними
екранами і розвинутим
кип’ятильним пучком із гнутих
труб.
Топковий пристрій – наклонна
решітка з рухомими колосниками
для спалювання палива в шарі.
Подача повітря в топку
розподіляється на первинне – під
рухому решітку і зоноване
вторинне – на бокових екранах по
висоті топки.

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
Паровий газовий котел,
потужністю 2,5 т/год
Димова труба, Н=24м

Деаератор з охолоджувачем
випару
Модуль підготовки теплоносія
для системи опалення
Бак запасу конденсату,
сепаратор продувок
Установка водопідготовки

БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНІ РОБОТИ

Єдиний комплексний Підрядник
Оптимальні терміни виконання проектно‐кошторисної
документації
Комлектна, узгоджена з Замовником, поставка обладнання

Скорочення термінів будівельно‐монтажних робіт

і як наслідок мінімальні терміни від початку проектування до
введення об'єкта в експлуатацію, тобто один комплексний
підрядник, який несе відповідальність за весь цикл робіт від проекту
до сервісного обслуговування.

АСУ ТП

Система автоматизованого управління (САУ) призначена для автоматизації технологічних процесів при
роботі установки і виконання протиаварійних захистів. Робочий проект виконано відповідно до ДБН В.2.5‐
77:2014 "Котельні", ДСТУ Б А.2.4‐3‐95 (ГОСТ 21.408‐93) "Правила виконання робочої документації
автоматизації технологічних процесів".

САУ виконує слідуючі функції:
Згідно з вимогами до обсягу оснащення котельного
обладнання засобами автоматизації в проекті реалізовані
наступні рішення:
- автоматизація роботи газового парового котла;
- автоматизація роботи твердопаливного парового котла;
- автоматизація роботи допоміжного обладнання.
Підсистема контролю параметрів котельні розроблена у
відповідності з наступними принципами:
- параметри, спостереження за якими необхідно для
правильного ведення технологічного процесу котельні на
встановлених режимах, контролюються показуючими
приладами, а в разі потреби дублюються приладами з
вихідним сигналом заведеним на контролер;
- параметри, зміна яких може привести до аварійного стану
обладнання, контролюються сигналізуючими приладами з
наступною передачею дискретних сигналів в систему
управління;
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