OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. BIOGAZOWY AGREGAT KOGENERACYJNY
Moc nominalna elektryczna cos φ=1

[kW]

499

Napięcie nominalne

[V]

3 x 230 / 400

Częstotliwość nom.

[ Hz ]

50

Moc nominalna cieplna

[kW]

578

Sprawność elektryczna cos φ=1

%

co najmniej 39,7%

Sprawność cieplna

%

co najmniej 46%

Sprawność całkowita cos φ=1

%

co najmniej 85,5%

Tolerancja parametrów zgodnie z normą ISO 3046-1. Parametry podane w tabeli obowiązują dla biogazu o
zawartości CH4 =60%.
Wielkość emisji w przeliczeniu na 5% tlenu:
3
- CO < 750 mg/Nm
3
- NOx < 500 mg/Nm

Specyfikacja wyposażenia jednostki kogeneracyjnej:


silnik

Silnik tłokowy, czterosuwowy, w układzie widlastym, turbodoładowany, z chłodnicą mieszanki
doładowanej, fabrycznie przystosowany do pracy przy zasilaniu biogazem.
Silnik powinien zapewnić, co najmniej taką moc mechaniczną na kole zamachowym, aby wytwarzać
ciągłą moc elektryczną mierzoną na zaciskach prądnicy równą 499 kW.


prądnica synchroniczna

Prądnica zbudowana jako samoregulująca się, bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna, z
wentylacją wewnętrzną, trójfazowa, z wbudowanym regulatorem napięcia,
Parametry:
- napięcie 400V,
- częstotliwość 50Hz,
- sprawność (100% obciążenia i cos fi = 1) min. 96%,
- stopień ochrony IP 23.
klasa izolacji H.


układ podgrzewania silnika



ścieżka gazowa silnika

Instalacja gazowa do współpracy z agregatem kogeneracyjnym zawierająca, co najmniej:
- zawór odcinający współpracujący z systemem wykrywania niebezpiecznego stężenia gazu w
kontenerze,
- podłączenia rurowe, do instalacji doprowadzenia gazu (stal kwasoodporna),

- główny, ręczny zawór odcinający kulowy,
- filtr gazu,
- podwójny elektromagnetyczny zawór odcinający dopływ gazu, (realizujący eksploatacyjne
wyłączenie agregatu poprzez odcięcie dopływu gazu),
- czujnik temperatury gazu,
- termometr,
- manometr szt. 2,
- przerywacz płomieni,
- regulator dawki gazu, sterowany elektronicznie, zapewniający zachowanie wartości emisji związków
szkodliwych w spalinach, przy częściowym i maksymalnym obciążeniu agregatu kogeneracyjnego,
- stalowy przewód elastyczny (ze stali kwasoodpornej) w stalowym oplocie - do kompensacji drgań.


system ładowania baterii



chłodnica awaryjna i mieszanki paliwowej

Układ chłodzenia agregatu kogeneracyjnego wyposażony w chłodnicę wentylatorową tak, aby było
możliwe rezerwowe chłodzenie silnika oraz eksploatacyjne schładzanie mieszanki doładowanej.
Chłodnica (układu chłodzenia mieszanki doładowanej LT) montowana na dachu obudowy
kontenerowej. Chłodnica rezerwowa (chłodzenia korpusu silnika HT) zamontowana na dachu
zabudowy kontenerowej.
Chłodnica z wentylatorami elektrycznymi – energooszczędnymi, pracującymi ze zmienną prędkością
obrotową. Kiedy temperatura zewnętrzna oraz bieżące obciążenie agregatu na to pozwala,
poszczególne wentylatory chłodnicy powinny automatycznie zmniejszać prędkość obrotową – aby
oszczędzać energię. Ponowne zwiększenie prędkości obrotowej – automatyczne. Chłodnica powinna
być tak dobrana, aby przy pracy z maksymalną wydajnością, emitowany poziom hałasu mieścił się w
dopuszczalnych wartościach, dla ich docelowego miejsca zainstalowania, określonych prawem
polskim oraz unijnym. Jednocześnie chłodnica powinna zapewnić pełne schłodzenie zespołu
prądotwórczego, przy całkowitym zaniku odbioru ciepła, które potencjalnie będzie miało miejsce przy
temperaturze zewnętrznej do 32°C.


komin wyposażony w tłumik wyrzutu spalin: wyciszenie -30dB(A)

Wszystkie elementy wchodzące w skład instalacji wydechowej, tj. elementy rurowe, kompensatory
kontaktujące się ze spalinami, tłumik hałasu na wydechu, rura wydechowa oraz instalacja
odprowadzania kondensatu z układu wydechowego wykonane ze stali kwasoodpornej.


układ automatycznego uzupełniania oleju

Układ samoczynnego uzupełniania oleju smarnego w silniku, pojemność zbiornika gwarantującego
pracę agregatu, co najmniej 1500 mth., bez potrzeby uzupełniania ilości oleju.


układ współpracy równoległej z siecią energetyczną, oraz jako wyspa



szafy energetyczno-sterownicze wyposażone m.in. w:
o wyłącznik główny do załączenia zespołu do sieci
o sterowniki mikroprocesorowe zapewniające automatyczny start zespołu,
automatyczną synchronizację z siecią, dozór wybranych parametrów silnika i zespołu,
automatyczną pracę wg uzgodnionego programu, interface do zdalnego monitoringu

Szafa sterownika i zasilania urządzeń pomocniczych zespołu prądotwórczego, malowana proszkowo o

stopniu ochrony IP54, uziemionej z odpowiednimi podejściami kablowymi zawierająca m.in.:
- sterownik główny sterujący pracą agregatu, układu chłodzenia silnika i wentylacji;
- drobne elementy pomocnicze (zabezpieczenia, przekaźniki itp.);
- moduł komunikacji internetowej;
- zasilanie urządzeń pomocniczych 400/230V;
- sterowanie pompą obiegową;
- sterowanie pompą chłodzenia mieszanki;
- sterowanie wentylatorami obudowy;
- sterowanie wentylatorami chłodnicy rezerwowej;
- sterowanie zaworami;
- zabezpieczenia urządzeń pomocniczych;
- SZR zasilania urządzeń pomocniczych;
- drobne elementy pomocnicze (zabezpieczenia, przekaźniki itp.);


Szafa odbioru mocy zespołu prądotwórczego, malowana proszkowo o stopniu ochrony
IP54, uziemionej z odpowiednimi podejściami kablowymi zawierająca m.in.:
wyłącznik główny agregatu;
zasilanie wyłącznika głównego agregatu;
przekładniki prądowe;
zabezpieczenie układu SZR zasilania urządzeń pomocniczych agregatu;
zabezpieczenia elementów dodatkowych;
szyny miedziane z możliwością podłączenia agregatu;
drobne elementy pomocnicze (zabezpieczenia, przekaźniki itp.);
kontener dźwiękochłonny

Dźwiękoizolacyjna zabudowa kontenerowa do agregatu kogeneracyjnego, zapewniająca natężenie
hałasu poza obudową: nie większe niż 80 dB z odległości 1m.
Przedział operatorski z drzwiami od zewnątrz zamykanymi na klucz i kłódkę, w którym zamontowane
będą szafy energetyczno-sterująca. Pomiędzy przedziałem operatorskim a przedziałem agregatu
powinna być zamontowana częściowo przeszklona ściana.
Wymiary zabudowy:
Długość nie mniejsza niż 800 cm.
Szerokość nie mniejsza niż 300 cm
Wysokość kontenera nie mniejsza niż 300 cm
PODŁOGA
Konstrukcja ramy - Stalowe profile stalowe (CH), Poprzecznica podłogi z walcowanych profili U.
Podłoga - Blacha stalowa ryflowana o grubości minimum 3mm.
Uchwyty transportowe - Cztery profilowane uchwyty do podnoszenia całej zabudowy, rozmieszczone
przy każdym rogu kontenera, z blachy o grubości minimum 10mm.
DACH KONTENERA
Konstrukcja ramy - Spawane profile stalowe 60x60 mm, grubości minimum 3mm.
Pokrycie - Samonośna, profilowana blacha trapezowa o grubości minimum 2mm, głębokość
przetłoczenia 20mm.
Uchwyty transportowe - Cztery profilowane uchwyty do podnoszenia całej zabudowy, rozmieszczone
na długich ścianach kontenera, z blachy o grubości minimum 10mm.

SŁUPKI NAROŻNE
Stalowe profile stalowe zespawane z ramami dachowymi i podłogowymi.
ŚCIANY
Pionowo profilowana blacha stalowa o grubości minimum 1,5mm głębokość przetłoczenia 35mm.
DRZWI
Boczne jednoskrzydłowe ze specjalną uszczelką gumową.
OBSŁUGA, PRZENOSZENIE
Dźwig: kąt między liną i linią horyzontalną musi wynosić co najmniej 60 stopni.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Powłoka z wysoką odpornością na warunki atmosferyczne.
Warstwa farby podkładowej plus dwukrotna warstwa farby akrylowej.

WYPOSAŻENIE:
- Układ wentylacji wnętrza, pracujący z wydajnością automatycznie dostosowywaną do
temperatury wewnątrz kontenera.
- Czerpnię i wyrzutnię powietrza, wyposażone w tłumiki hałasu.
- Czerpnia powietrza z dwustopniowym systemem oczyszczania powietrza wentylacyjnego.
Żaluzja przeciwpyłowa z grawitacyjnym odprowadzeniem pyłu. Filtry typu suchego
(wymienne) klasy G3.
- Elektroniczny system kontrolujący zabrudzenie filtra wpięty do głównego sterowania.
- Odpowiednie przepusty przyłączy gazu, chłodnicy, zewnętrznego obiegu ciepłowniczego.
- Wewnętrzną instalację elektryczną (na potrzeby własne).
- Instalację oświetleniową.
- Gaśnica.
- Skrzydła drzwiowe przy silniku – zamykane na klucz
- Drzwi kontenera z zamkiem antypanicznym umożliwiającym otwarcie kontenera od
wewnątrz pomimo zamkniętych na klucz i kłódkę drzwi z zewnątrz.
UKŁAD WENTYLACJI KONTENERA:
Układ wentylacji zabudowy w oparciu o co najmniej dwa wentylatory, w wykonaniu
przeciwwybuchowym, z napędem elektrycznym, przepustnice wielopłaszczyznowe
z siłownikami oraz odpowiednie kanały z tłumikami hałasu. Układ wentylacji należy wyposażyć w
czujniki przepływu połączone z systemem sterowania. Układ wentylacji powinien być sterowany w
funkcji temperatury wewnątrz kontenera, (czujnik temperatury powinien być zamontowany w
pobliżu wlotu powietrza do filtra powietrza). Sterowanie układem wentylacji, powinno zapewniać
taki ich tryb pracy, aby podczas normalnej pracy agregatu, temperatura wewnątrz obudowy
utrzymywana była w zakresie 15 ÷ 40 oC, bez względu na temperaturę powietrza na zewnątrz.
Jednocześnie algorytm sterowania powinien uwzględniać koniczność minimalizacji zużywanej przez
układ wentylacji, energii elektrycznej.
UKŁAD ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ PRZECIWWYBUCHOWEGO

Dźwiękoizolacyjną zabudowę kontenerową należy wyposażyć w system wykrywania niebezpiecznego
stężenia gazu, z głowicami pomiarowymi, współpracującymi z zaworem odcinającym dopływ gazu (realizującym awaryjne odcięcie dopływu gazu), jak również współpracującego z systemem wentylacji
wnętrza zabudowy.
Układ detekcji gazu i pożaru w oparciu o pomiary temperaturowe oraz dymowe.
Działanie całego systemu zabezpieczającego polegać powinno na tym, iż układ detekcyjny, w sposób
ciągły, powinien monitorować procentową zawartość metanu w atmosferze wnętrza zabudowy, i w
zależności od tego, co stwierdzi, realizowany powinien być następujący scenariusz:
- jeśli system detekcji, (którykolwiek z czujników), stwierdza, że zawartość metanu we
wnętrzu zabudowy nie przekracza 20 % DGW (Dolna Granica Wybuchowości) – nic się nie
dzieje, gaz jest doprowadzany do ścieżki gazowej agregatu, wentylatory systemu wentylacji
pracują w trybie normalnym, tak aby utrzymywać bieżącą temperaturę wnętrza obudowy w
wymaganym zakresie;
- jeśli system detekcji stwierdza, że zawartość metanu we wnętrzu zabudowy przekracza 20
% DGW – załącza się pierwszy stopień alarmu dźwiękowego i świetlnego oraz układ
wentylacji przełącza się na pracę z maksymalną wydajnością, (niezależnie od temperatury
wewnątrz zabudowy). Alarm dźwiękowy i świetlny umieszczony na zewnątrz;
- jeśli system detekcji stwierdza, że zawartość metanu we wnętrzu zabudowy przekracza 40
% DGW – załącza się drugi stopień alarmu dźwiękowego i świetlnego, układ wentylacji
pracuje z maksymalną wydajnością, (niezależnie od temperatury wewnątrz zabudowy),
następuje zatrzymanie agregatu oraz odcięcie dopływu gazu do agregatu.
SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA
- Układ odzysku ciepła kompaktowy, zabudowany przy agregacie kogeneracyjnym,
- Układ odzysku ciepła musi realizować odzysk energii cieplnej z układu chłodzenia korpusu silnika i ze
spalin, ze zbiorczym wymiennikiem glikol-woda, do oddawania ciepła od całego systemu, jako
jedynym kontaktującym się z wodą obiegu zewnętrznego, (obiegu wtórnego).
W skład układu odzysku ciepła wchodzą wszystkie elementy niezbędne do ich poprawnej pracy:
wymienniki ciepła, armatura, czujniki, konstrukcje wsporcze.
Wszystkie elementy wchodzące w skład instalacji wydechowej, tj. elementy rurowe, kompensatory
kontaktujące się ze spalinami, tłumik hałasu na wydechu, rura wydechowa oraz instalacja
odprowadzania kondensatu z układu wydechowego wykonane ze stali kwasoodpornej.
Wymienniki ciepła oraz przewody izolowane cieplnie, adekwatne do poziomu temperaturowego.
Izolacje powinny być zabezpieczone odpowiednimi fartuchami ochronnymi. Izolacje
wysokotemperaturowe zabezpieczone fartuchami z blachy nierdzewnej.
Nominalna temperatura wody gorącej w obiegu wtórnym, na zasileniu sieci cieplnej wynosi 90°C,
nominalna temperatura wody powrotnej wynosi 70°C.
Parametry techniczne układu ciepłowniczego:
- Nominalna moc ciepłownicza agregatu kogeneracyjnego:
578 kW
Temperatura wody na wejściu do modułu odzysku ciepła z obiegu zewnętrznego: nominalnie 70°C
Temperatura wody na wyjściu z modułu odzysku ciepła do obiegu zewnętrznego: nominalnie 90°C

BY-PASS wymiennika spalinowego w układzie odzysku ciepła – umożliwiający pominięcie wymiennika
spalinowego i skierowanie strumienia gorących spalin od razu do komina, tj. siłownik, przepustnice
by-passu i niezbędna armatura.
Układ chłodzenia napełniony glikolem.
Układ olejowy napełniony olejem – powiększona miska olejowa 102l + dodatkowy zbiornik oleju 100l
-część energetyczna – zaciski wyprowadzenia mocy w szafach siłowych, wewnątrz kontenera
-część elektryczna – zaciski elektryczne w szafach sterowniczych wszystkich urządzeń
-część zabezp. gazu – systemy detekcji wewnątrz kontenera.
- -część gazowa – kołnierze przyłączeniowe na kontenerze JK
-część spalinowa – kompletny komin na dachu kontenera, instalacja zawiera tłumik wydechu
-część wentylacji – kompletna instalacja wentylacyjna kontenera
- przekazanie wytycznych do projektu wykonawczego
2. PRZEPŁYWOMIERZ BIOGAZU ULTRADŹWIĘKOWY
3. CHŁODNICA I OSUSZACZ BIOGAZU
a. Wydajność min. 250 m3/h
4. FILTR WĘGLOWY REDUKUJĄCY STĘŻENIE SIARKI [ppm] DO POZIOMU max 10 [ppm] przez okres 2
lat eksploatacji
5. ANALIZATOR DO ANALIZY CZTERECH GAZÓW: SO2, CO2, O2, CH4 [CH4, H2S, CO2, O2]
6. POCHODNIA BIOGAZU O WYDAJNOŚCI min. 200 m3/h
7. DMUCHAWA BIOGAZU
8. LICZNIK ENERGII
9. LICZNIK CIEPŁA
10. DOSTAWA, MONTAŻ, PODŁĄCZENIE, URUCHOMIENIE I ROZRUCH INSTALACJI
11. SERWIS obejmuje:
a. wykonanie wszystkich planowanych czynności serwisowych, obsług serwisowych,
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji agregatu kogeneracyjnego, określonych przez
producenta agregatu i wymaganych przez Zamawiającego
b. wykonanie wszystkich awaryjnych napraw agregatu tzn. usunięcie takich usterek, które
są zdarzeniem losowym i awaryjnym, a które nastąpiły pomimo prawidłowego
wykonania wszystkich wyspecyfikowanych przez Wykonawcę „planowanych prac
serwisowych” oraz czynności serwisowych (remontowych) określonych przez producenta
agregatu kogeneracyjnego, zwane dalej „remonty nieplanowane”
c. dostawę do siedziby Zamawiającego wszystkich niezbędnych materiałów, części
zamiennych, oleju silnikowego, płynu chłodzącego oraz pozostałych płynów
eksploatacyjnych, jak również technicznych środków materiałowych na potrzeby

wykonania „planowanych prac serwisowych” i „remontów nieplanowanych”.
Dostarczone materiały nie będą wcześniej używane, muszą być fabrycznie nowe.

12. TESTY FUNKCJONALNE / PRÓBY ODBIOROWE:
a) Przed dostarczeniem kompletnego agregatu w zabudowie kontenerowej z odzyskiem ciepła
na obiekt musi on przejść pełne próby odbiorowe w fabryce producenta. Przedmiotowe
próby odbywają się w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Celem prób jest
potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania całej skonteneryzowanej jednostki
kogeneracyjnej. Wyniki prób będą określone zgodnie z normą ISO 3046-1.
b) Sprawdzenie działania alarmów i zabezpieczeń,
c) Sprawdzenie poprawności działania wentylacji i układu chłodzenia zainstalowanego w
zabudowie kontenerowej.
d) Próby powinny się odbyć przy zasilaniu agregatu mieszaniną gazu ziemnego i dwutlenku
węgla, tj. mieszaniny symulującej biogaz, pod 100 % obciążeniem cieplnym oraz 100 %
obciążeniem elektrycznym. Podczas prób agregat kogeneracyjny będzie zasilany paliwem
gazowym (mieszanina gazu ziemnego i dwutlenku węgla) o zmiennej zawartości metanu od
40% CH4 do 70% CH4.
e) Próby obciążeniowe agregatu kogeneracyjnego powinny odbywać się z możliwością zmiany
współczynnika cos φ w zakresie 0,8 – 1. Agregat podczas testu należy obciążać odbiorami o
charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym.
f) Podczas testów należy przeprowadzić próby synchronizacji zespołu kogeneracyjnego z siecią.
g) Testy mają doprowadzić do wyznaczenia empirycznie parametrów takich jak:


moc elektryczna zespołu kogeneracyjnego [kWe]



moc ciepłownicza zespołu kogeneracyjnego [kWt]



sprawność elektryczna zespołu kogeneracyjnego [%]



sprawność ciepłownicza zespołu kogeneracyjnego [%]



sprawność całkowita zespołu kogeneracyjnego [%]

13. ZASTOSOWANE MATERIAŁY
Właściwości materiałów podstawowych przeznaczonych do produkcji muszą być potwierdzone
świadectwem odbioru typu 3.1 wg normy PN-EN 10204 lub równoważnej.
Każdy element powinny być oznakowane w sposób trwały, umożliwiający jego identyfikację. W
przypadku dzielenia materiału na części oznakowanie należy przenieść na każdą z części. Każdy
materiał i urządzenie użyte do wytworzenia musi być zidentyfikowane i wyraźnie oznaczone.
Materiały dodatkowe używane do sczepiania i spawania na montażu oraz prefabrykacji muszą być
zgodne z odpowiednimi kartami technologicznymi WPS a ich właściwości powinny być
potwierdzone świadectwem odbioru typu 3.1 wg normy PN- EN 10204 lub równoważnej.
WYKONANIE ZŁĄCZY SPAWANYCH
Do spawania rurociągów i konstrukcji stalowych objętych niniejszym projektem wymagane jest
spawanie elektrodą nietopliwą TIG (metoda 141), spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów

obojętnych MIG (metoda 131) lub gazów aktywnych MAG (metoda 135). Dopuszcza się zastosowanie
innych metod, które zapewnią nie gorsze parametry wytworzonych w ten sposób konstrukcji i
rurociągów. W przypadku wyboru innych metod niż wymienione powyżej, należy je wymienić i opisać
wykazując iż są równoważne dla zaproponowanych rozwiązań.
Spoiny powinny mieć równomierny kształt, a ich niezgodności zewnętrzne powinny spełniać
wymagania dla poziomu jakości wykonania C wg normy PN-EN ISO 5817. lub równoważnej.
Wytwórca zapewni nadzór nad produkcją spawalniczą, w stopniu gwarantującym pełną zgodność
realizacji procesu spawania z technologią zawartą w protokołach WPQR i opracowanymi WPS-ami.
Badaniom wizualnym (VT) należy poddać zawsze 100% połączeń spawanych, niezależnie od miejsca
ich występowania oraz rodzaju konstrukcji - przeprowadzenie tych badań i ich wyniki muszą być
odnotowane we właściwym protokole/raporcie.
Badania wizualne należy prowadzić wg PN-EN ISO 17637 – poziom akceptacji wg PN-EN ISO 5817 poziom jakości dla klasy C. (lub równoważną)
Powłoki antykorozyjne
W zależności od stwierdzonych bądź zakładanych obciążeń korozyjnych wymagane jest zastosowanie
zróżnicowanych systemów powłok antykorozyjnych.
Każdy z zastosowanych systemów musi być właściwie dobrany i spełniać wymagania odpowiednich
kategorii korozyjności zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2. lub równoważną.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być przygotowana w stopniu dostosowanym do
wymogów zastosowanego systemy antykorozyjnego wg normy PN-EN ISO 12944-4:2001 lub
równoważnej.
Zaplecze produkcyjne
Aby zapewnić dotrzymanie jakości procesów wytwórczych zgodnie z wymogami opisanymi powyżej,
niezbędne jest odpowiednie zaplecze produkcyjne i maszynowe oraz wyposażenie. Zamawiający
zastrzega możliwość przeprowadzenia inspekcji w zakładzie wytwórcy, lub wytwórców w przypadku
korzystania z podwykonawców, celem weryfikacji stanu faktycznego, na etapie wyboru oferty lub
przed podpisaniem Umowy.

