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1. Dane inromacyjne i6et opracowania.

Niniejsze opEcowanie zawie6 maleriaty prcg6mowe rechnotogiczre dogczqce prac
zwiq2anych zoptyhaliacjq energelycznq biosazowni rotniczej w i,1elnie. prcjekt

Aller Power Sp. z o. o., ul. Chalubiiskiego 8 00,613 Warszawa.

2. Lokaliacjainwestycji.

Zgodnie z f formactami olrzymanymi od inwestora, oplymaltzacja energeryczna
biogazowni o i czej przewdluana jesl w miejs@wo6ci rvelno, gmina Gruta, m dzialkach
a nrnetze 23139, 23t40, 23t51 i 23160.

3. Podslawaop€cowania.

Podstaw? niniejszego oplacowania stanow q:

. zlecenie od nwestora

. mater ary prcj€ktowo technologiczne uzyskane od nwesto@ w tym dokumentacja
budow ana dotyeq€ str ejqcej b ogazowni

, dokumentacja inwenlaryzacyjna olzymana od Inwestom
, wliyczne technologiczn€ dotyczqce rcdzju surowcdw, jakosci produkt6w skai

produkcii lzyskane od inwesto.a
. ustaleria inne poczynonez Inwestorem

4. Podstawowe zalozen a pojeklowe lzakres opracowana:

. sepaEcja masy zawies rowej z pofennentu

. sepa€cja dwueiapowa polegalqca na wydz e eniu irakcji slalel z poierm€ntu

. $ydzielona frakcja slala bedzie suszona na suszrni z ltrykozysianiem c epla
odpadowego z a9rcgatdw koseneracyjnych

. v4/suszoia rrakcja stala bedzie s€nulowaoa I kontekcjonowana w opakowaila lypu



big-bag do bezposEdniej spzeda2y
. wymlana poszycia dachbwna z.daszenia gazoszczetne obu tstniejqcych

zbionik6w pofementacyjnych

. montaz dodatkowych miesadet sko6nych wspomagajqcych system mieszan a
cyrkL acyjnego w celu odgazowania poiermentu magazynowanego w zbiornikach
poiermeniacyjnych

. monta2 pzytqcza biosazu szczqlkowego do stniejqc€j s eci gazowej biosazowni

. mocoeptnawezra suszarnt- do550 kw

. eas pracy islalacji330 dni/rok

Zak€s opracowania zawioral

. ops proesu technologicznego
, komp eksowy bilans hasowo / energetyczny procesu
. schemat procesowy PFD
. kompetnq lislg podstawowych uzedzei zparamstryzacjq
. charakleryslyke eksploaiacyjnqzakladu
. sugerowany prcii zatrudniena
. lstotne informacie dotyczqce agrozeh pozabwych
. wyczne dotyczqce ochrony pzeciwpo2abwej

5. Opis inwesiycji

Pzedmiolem projeklu jesl opiymalizacja eneeetczna proc€su prcdlkcjl w ramach
istniejqcej b osazowni rclnieej. w wyniku realiacji pojektowanych elementow instalacji
wzrosnie uzysk biogazu zjednostkimasy surowca a jednoczesnle zmn ejszy sie

em syjnoso zakladu (rcdlkcjirlegnie loSO generowanego pofennentu a uszczenlenie

zadaszen zbiom k6w poJementacyjnych wyelinrinuje enrisie biogazu siarkowodoru ze
zbion k6w poiermentacyjnych do almoslery osranieen e zlowonnosci insta acji).
Dla ceow prcjeklo$ych podzielono inslaacjqna wydziaiy, kt6re nazwano:

.  D l

. D 2

. D 3

- Linia dwuelapowej separacj masy slalej

Linia susami, g6nu acj ipakowania
- Linia odzyskt' gazr szczqlkowego

lnstalacj€ w pelni Dl , D2, D3 wyposa2one zos[anq w sysiemy auionatyk i slerowania



procesem oraz armal!rQ irurociqgi

ops element6w proces! czesc re.hnoogczna

DziaiDl Ltnta dwLetapowei sepaaqi najy stalej

6.

6.1

Zalo2enla teclr nologicznej zilustrcwano na schemac e tech notogicznym pFD2.

Surowy polerment ze zbiornika pofermentu nr 1 dedykowanq pompq p2OO4 jest podawany
do zbiorn ka buiorcwego T2006. zbom k wyposa2ony jesi w m eszadto mechanczne l
niezbQdne uzqdzenia pomiarcwe umo2liwiajqce mon toring i automaiyczne pmwadzenie
pfo@su. zbornlk ten pelni zasadniczo dwie iunkcje. Po pieMsze jest ro naczyn e
!6ediiajqce nadawa a po drusie do lego zbiomka dozowane bedq substancje
wspomagatqce strqcanle masy stalej, Pzewiduje se dozowanie wapna i rozbxo.u
poislektrcltu (ilokuanra). wapno bgdze pzechowy.lvane w podreenym stose T2oo1,
skqd bedzie dozowane podajniklem do niewielkiego zbiornika T2002 ceem spozqdzenia
meeka u2ylvanego p6tn ej do dozowania do pofementu. RoAw6f flokuanta bedzie
pzysolowlvany auromaryc2nle na specjanie zaprcj€ktowanej do lego cetu slacji.
Odpowlednia io$d wody ifokulanru bedzie dozowana do mieszanych zbiornikow. Tak
pzygotowany roztwbr b?dzie podawany potrrpq dozujqca bezposredno do rumciqgu z
p?eoryudjq' ym poremellea pzed wrch(q delaltacyi.q.
Poferienl zawie€jqcy odpowiedniq iose wapna ipot€kiowany flokulantem bqdzie tfarial
na wirowk? dekantacyjnq do pracy ciqs{ej WD2001 (zaladono przykladowq kanq
kalalogowq). Wydzielona pzez wirowk€ lrakcta stala spadnie na podainik 6rLbowy, kl6ry
bqdzie jq transpodowai na suszarniq 8D2001(zlqczono pzykladowq karle katalogowq).
F.akcja ciekla spadrie g€witacyjnie do kolejnego zblornika T2007. Do lego zbiomika
dozowana bedzie kolejna porcja mle@ka wapienneso o znacznie mniejszym stg2eniu

celem optyrira neso skoaguowania ewentuanych pozoslalosc orsanicznych po
p eMszym etapie obrobki. Zawiesina b?dzie nasleprle odwadniana z wykorzystaniem
separatora 6rubowego ( sh etqcy) isuszora Maz z wczesniej wydzeon4 r€kcjE stalq.
Ciekla lrakcja bedzie trafaa do zbornika pofementu n..2 relem zagospodarowania w
procesieodzysku R10, zgodn ez aklualnie prowadzonymi proced uram .

Prcjekt uwzs qdnia moniaz wiowki dekantacyjnej lypLr 24 produkcli fimy Flolweg ub n nej
nrmy o zb i2onych paramel€.h technicznych.



5.2. Dzial D2 tihia suszaml granutacjii pakawania

Zalo2en a i€chnologicznej z lustrowaf o na schemac e rechnoiogjcznym pFD2.

Wydzeone na Ini dzialo D1 cz96ci state bqdq soszone z wykozystaniem suszarni
zasilanej ceplem odpadowym pochodzqcym agrcgatow kogeneracytnych. Suszony
material bedz e lransporlowany podajnikiem do srszarni w kt6@j suszony material badze
peemieszcary pzez komore suszefia z regutowanq prgdkoAciq umo2iwajEcq
dosuszef e do zadanej warloSci. Powietze po suszeniu odprowadzane jest wenly alorem
wyciqgowym wyposa2onym w filt workowy. Ogrzewante kornory suszen a zapewniane
jest za ciepla odpadowego z ag€gatow koseneEcyjnych. Moc grz€wcza suszam wynosi

wysuszonymale ali€liaw nastepnej kolejnosci na granulatori inl? pakowanta
Matedal w p eMszej koeliog. hafia na plyle matrycy gEnllaro€. Jest lo uzqdz€nje
mechaniczne dzialajqce na zasadze lormowania pe letu na drcdze pzeciskania mateiat!
pod v!rysokim cisneniem pzez otwory iralrycy. Po pzec wnej slronie matrycy znajdujq ste
no2e sklawajqce, kl6.e regrfujq dluso6e produkowanych lor granulatu. Predkosa
obracana s9 ro2ya wiecw konsekwercjidlugo$d granu alu mozna ptnne egulowac
Granulal bedze grawilacyjnie spadal pzez chlodnice peiletu do zbironika buforowego a z
n ego bedz e odb erany podajn k em Slmakowym na slacj9 pakowan a w big bagi. Jest to
polauiomalyczna slacja, K6rej zasadnicza czesciq skladowq jesl konsrrukcja
podwieszania worka lypu big-bas z wagq. Maszyna riormrje ope.alora o zapelnieniu
worka do wynaganego poziomu masy ina czas uslniecia gotowego worka I umieszeenia
nowego magazynuje gotowy granLlat w zb omiku buforowym,
Pfzewiduje si9 montaz suszarni typu BSS-21,22M produkowanej pzez nme BsS
Syslems rb fnej firmy o zbi2onych pa€mehach technicznych. Calosi w samonosnej
zabudowe konlenercwej. Do opfa@war a dolqeono kadg kalalogowq w lezyku

6.3. Dna! D3 linia odzysku gazu szczqtkowego

Tdro'errd l" l-aolosrc/ne,lLslrowano na c..ama. p re' lnologczlya P Dl.

Na zbiornika.h pofementu zoslanie wymienione istniejqce paszycie na adaszenie



gazaszczelrie. Do ob! zbiornikow zamontowane zoslanq lak2e dodalkowe m eszadla
mechanrczne ktorych zadaniem b?dze mieszanie cyrkrtacyjne w ceu odgazowan a
porernenru ze szczqlkowych losci biogazu calo66 gazu szeqlkowego bidzie trafiai na
dedykowanq dmuchawe biogazu ktota bQdze go toczya w istniejqce !ktady
technoogczne. Praca dmuchawy kontrotowana bgdzie za pomocq zaworu reguacyinego
pracujqceso od wskazania cianiena na rtach lechnotosicznych za rtm z zaslrze2eftem,
ze w carym pzylqczu bedzie panowae ciSn ene nie pzekraczatqce 0,04 Mpa.

6.4, Montaze tschnalogicae, o.urcwanie i athatura

cabse orumwania dziatu sepa€cji cz9ici statych nat€2y wykonae z rur starowych
nierdzewnych z maieriaru AlSl304 bqdz AIS 3041. Wszysikie polqczn a etemeniow
.urowychjako polaczenia kolniezowe wwykonaniu dta PN16. R6wnie2 etemenlyamat!ry
iak reenet jak aulomalyenet wykonaa jako koliierzowe PN16. Fragmenly ssawr€
rurcciqg6w pzy pompach prccesowych zostanq zaprojektowane tak, aby pedkosci
liniow€ cieczy nie pzekraqaly 0,5 nr/s. F€gmenly iloczne instatacli rurollych zostanq
zaprqekrowane tak, aby predkosci lnlowe ceey nie pzekaczat wanosct 10 m/s.
Maksymalne, doplszczane spadki cisnena na rurociqgach technologicznych ne mogE
ptekroczyo 1,0 ba./ 100m bie2acych ru.ociqgu. Jako zawory odcinatace na rlrocqgach
cieczy technologicznych wykorzyslrryaa pzepusinice z klapa ze stal niedzewnej
minimumA S1304 (chyba,2e dokumentacja wykonawcza wya4ie w.kaze inaczej).

Rlroclegi gazowe wykonluai z malerialu PEHO bqd: slal nierdzewnej w gatunku

ASl304 / AlSl304L o 6redncach wskazanych w dokumenlacj wykonawcz€j. Jako zawory
odcinajqce na turocqgach gazowych wykozystywa6 przeplstnce z kapq ze stati
ni€rdzewnel minimum A S1304.

Uzqdzenia doslarczane w €mach projektowan€j insialacjl bedq montowane jako

sanronosne na dedykowanych konslrukcjach sla owych.

6.5. Autonalyka i sterowani7

Cab6e instalacji bqdzie w pelni opomiamwana i sterowana aulomatyczr e. Simak

dozujqce p€paraly pornocnicze bQdq stebwane popzez pzelwomiki czeslolliwosci

ce6m plyni€j regulacjiprgdkoscipodawar a. Pompy p.ocesowe bedq slerowane r6wniet
z wykozyslaniem pzetlvorn k6w cz9stot lwosci od wskazah dujn k6w poziomu czLrjnikow
pH (dozowanie wapna) bqdz od waiosci natg2enia pzeplyyu miezonej dedykowanymi



pzepltronlezam. Uklad podewanta biogazu reguowany bedzie z wykozysbn em
zaworu eguracyjnego reagujqcego ptnnie 'ra zmiane wairosci ci6nenia miezonego za

nstalacja bedzie opomarowana zgodnie z wymogami iechnologii. wszysrkie odczyry
ana ogowo (automaiyczne zawory dwuslanowe, slan ON/OFF uzqdze6)jak ianaogowe

{wskazania iempefatury, poziomow, cisntenia, nal?zenie pzeplywu, steowanie
ralowiik6w) bedq zebraie w saiach sie|owniczych w islniejqcej stebwn ipzekazana do
sterownika centbnego. Planuje sig wykozystanie srerownika seni Smatec timy
siemens. Ukrad bpdzie kontrolowany z poziomu stacjt operatoFkiej z dedykowanynr
syslemem SCADA Ka2dy z eemenr6w bgdzie mogt bya konlrctowany lak w trybie
automaiycaym jak i manuahym, pzy dym p.zejsc e w rryb manuahy bedzie mo2tiw€
jedyiie z odpowiednio !!rysok eso pozomu lp€wiiei, zabezpieczonego hastem.
Pzewdute sie mozlwosd zdalnego podgtqdu slanu pracy nslatacjiz wykorzystaniem sieci
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8. Ochrona Srodowiska

8.1. Etapmonta.tutechnotogicznego

W czasis realizacji inwestycji wystqpiq:

r okresowe podwyzszenia istnisiqcego ktimaru akustyenego,
. pzenijajqLce zanieeyszczenie powietza (spa iny pochodzqce od sbdk6w

lBispo.tu mayyn),

Budowa inslalacji obelmowac bgdzre nastgpujqco p€ce:

. ulwardzenie lersnu,

, budowg sialowych konshukcji wsporczych dta uzqdze6,

. wyposa2enie obiekl6w w urzqdzenia lechnologicao,

Uzqdzenia wchodziqc€ w sklad linii technologicznych bedq or2qdzeniamj samonosnymi
nie wymagajqcymi iundamenlowania. Zoslanq posadowone na islniejqcych i
prcjeKowanych placach un adzonych.



KOD GRUPY. PODGRUPY IRODZAJE ODPAD6W

Odpadyz budowy, rernont6w demonrazr
iniraslruktury dogowej (wtqczalqc s eb9 i

1701
Odpady.nale al6w i etement6w budowtanych oraz infEslruktLry

1 7 0 1 0 1 odpady belonu oraz gruz betorowy z rozbi6€k ircmortow.

170142

Rodzale odpadbw,jakie mosqwystqpie na ehpie budowy

154202 zaoleione czy<c wa oraz marenary I ttracyjne

1s0293 Czylc wo zabrudzone subst.ncjam Innyml

obreklow budowlanych

1 5 0 t 0 6

8.2.

Rozne opakowan a zabrudzore substanciam innvm ni2 niebezpieene

W elekcie budowy nowych inii w obrqb e zakladu znacz4co zmniejszy sie jeso

oddzialywanie na Srodow sko.

Nastqpilo pzede wszystkim ra skutek .edukcji ito6c genercwanego porermenru
(podn esienie uzysku gazu z subsilal6w oEz wydzie enie masy stalej odpaowanie wody
cieplem odpadowym z as.esal6w kogeneracyjnych). Ponadio spadr e szczqtkowa emsja
do atmosiery dzi9klodzyskow biogazu ze zbiornikow poiermentu.

- og€flczefie zuzycia subst6l6w
, og€r czenie produkcji pofermentu

ograniczenie emisji do powietza

- 4% w stosunku do warrosciaklualnej
- o okolo4200 ion rocznie w siosunku do

-760 m3 bogazu/dobe (253 000 m3/ok)



g. Oddzialywanie na rudzi i rostinnose

!szczelnienie zbiornikow pofermeniu ograniczy ociqztiwosa dta bezposredniego
otoczenra poiesajqcq na zlowonnosci (niepzyjemny zapach firelanu isiarkowodoru)

-redukcja zapotzebowania na subsl€ty ograniczy uciq2tiwosd zwiqzanq ztansportem i
rogistykq akladu produkcyjnego

- rcdukcja i osci powslajqcego poremento ograniey uc qz iwose eiqzanq z rranspodem

- maszyny iLzqdzen a emitujqce haras bgdq ztokal zowane wewnqrzzabld6w

9.1. Po.6wnanie roeiezan wakrcsie czystszej produkcji.

W celLr zmniejszenia uc q2 iwo6ci dla Srodowiska g{6wiych jej em tor6w, a wiqc czysrszej
produkcji, zaslosowane bQdq mzwiqzania:

. Calosd inwesiycji kor@nlruje sie pogredn o na ogran czeni! uciq2two6cizakladu
dla 6bdowska iotoeenla. Patz punkt I opracowan a.

10. Zatrudnienieog6lne

Bezzmian wstosunku do slanu obecnego.

11. Zestawienie wyposatenia technologicznego

Zeslawienie wyposazen a technologicznego slanowi odebny zalqcznik do tego projeklu
pod na&q "Sparameiryzowana ista uzqdzen'.

12. Wytydne technologiczn€ dla brant

12.1. czese €bkkyczna

. Do zasilen a instalacji zaprcjektowaa rozdzielnie technolagicznq Rfechl a lAene)

mocy zainslalowanej maszyn zasilanych wynoszqcej 200 kw.



. silniki elekrryczne oraz instatacla eteklryczna w obiektach agrozonych wybuchem i
okres onejwokot nich pzestzeni- zgodnie z dyrekt!ryq Unii Europejskiej nr
94/9EC (ATEX). Zasteq strcfzaglozenia wybuchem okres ono w punk.le
opracowanra ooryczqcyrir substancji palnych

. wyqeiiki pzeciwpotarcwe prqdu - zgodnie z czQAciq dotyeqcq ochrcny
pzecMpotarowej pbjektu w branzy archilekiura

. ochrona odgromowa stref zagrozonych wybuchem w wykonaniu obostzonym -
polqczyc z islniejqcq

. podslawowe urzqdzenia iechnoogiczne (zaticzanedo k asy ochronnosci) olaz
wszystkie cz95c przewodzqce dosrepne (ruociag, armatu€, konshukcje statowe)
pordczvi / ogolnozakladowq oEcr? uze.r:r4.q

. polqczenia wyr6wnawcze bezposedrie na uuqdzeniach irurociqgach wykonai
zgodnie z PN-89 E-05003/03

12.2. cz?lie Instalacyjna

12.2.1. Rurociqgi,

Rumciqgi nalezy monlowae na estakadach na podpoEch Slizgowych Polqczenia

ruroc qg6w wykontryad jako spawane, kolniezowe i gwiniowane.

. cieczytechnologichych,

. wody z asresatow koseneacyjnych,

nalezy wykonae z rur inslalacyjnych w gatunku ANSI 304L wg DIN 17457 lub PE (biogaz i
cleee technologicae) ub z rur sla owych earnych w gat. Sl37 ub peizolowanych z
twozyvva (woda z asregat6w koseneracyjnych ).

DoborDN (wym aru norninanego) zgodn e zPN DN ISO 6708 z isiopada 2008 r.



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Z€wngtr'na 6€dnha rufl

DN SI€dnlca

1 5 21,3

20 26,9

32 42,4

4{) 44,3

50 60,3

65 74,1

80 88,9

100 114,3

125 139,7

150 1€A,3

200 219,1

250 273,0

300 323,9

350 3s5,6



400 406,4

450 457 2

500 508,0

DN odst€p medzy mocowafiarniw ( m )

1 5 2,0

20

25-32

40-50 4,0

65 5,0

60-100 5,0-6,0

. monta2 rurcciqgow wg dokumenracji iechnotogicznej insla acji z uwzgt?dnieniem
1% spadb w kierunku pzeptryu mediow,

. w kazdym najni^zym punkcie insla acji oraz pzy zmianis kierunku prowadzenia
rurcciagu zpoziomeso na pionowy insta owaa kdace odwadniajq@,

. rurociqginalszy rnontowae na estakadach na podpofach 6 izgowychi

. za wszysikimi pomparni srubowymi moitowa6 kompensalory etaslyene

. dla pzewod6w nieizolowanych podpory Stizgowe nrsKre,

. dla p@wodow izolowanych podpory 6llzgowe wysokie,

. maksy.nalna odleglosa miedzy podparciamina odcifkach poziomych rurociqg6w
wodnych rzo owaiych winna wynosid:



. w przypadku monrazL armatury, od eglo6c ra ezy zmniejszya uwzgtedniajqc ci92ar

. nre stosowa. mocowan (obejm) w pobi2u kotan, ldjnikbw tLb armarury,
og€n czalqcych ewenluahy ruch rurociqs6w,

. do mocowania rurociqg6w natezy slosowaa obejny, konsote, kolwy i szyny najtepiej
firmy HILTI

. terrnom€try i manomeiry oraz amaiL,rc obslusowq moniowad w m ejscach
dosl9pnych dla obstugi

, powykonaniu rurociqg odpowiednio oznakowad lMgedniajqc rodzaj cteczy,
kierunek przeplyrvu 062 nazwe m ejsca do ktdreso pryn e. oznakowai wymagajq
dwniezzwory izasuwy, oznakowanie wykona6 zgodn e z pN 70 N-01270/03
(wylyczne zrakowania rurcc egow) i pN-70 N-01270/07,

Na tu@ciqgach lechnoog.znych pbwadzorych na eslakadach nie pzewiduje si?
armalury odcinaiqcej, gdyzprcieklowafe rurociqs zoslajq wlaczne iwylq@ane w
obieklach. Amatue odcinajqcq dob era6 na ci6nienie PN16. W najftzszych punktach

rurociegowolaz plzyzmian e kierunkLr powadzenia ruociqgr z pozlonrego na pionowy
lrslarowaa kr66ce odwadniajqce z zawoem spuslowym. odwodnienia odpowierzenia
nale2y wykoraijako koln ezowe.

12.3. Automatyka.

Popzez zaslosowanie scent€izowanego systemu slemwania iwizualizacji, instatacje
prowadzone beda w optymalnych warunkach. Nadzor nad produkcjA sprawowany bedzie z
istniejqcej slerown glow.ej pzez wykwalifikowarq obstuge.

Syslem slerowani musi bya wykonany w pelnej zsodzie ze schemalem P&lD insialacji,

kt6ryzoslanie spozqdzony na etapie wykonawczym Kompletna parametryzacja uuqdzei
pomiarowych i kontrolnych zostanie spozqdzona na etapie wykonawczym na bazie



Syslem stercwaf ja musi umoriwiae zbterante, archiwizowanie i bie2qcq anatizq
wszyslk ch danych procesowych wskazanych w dokum€nlacj wykonawczej. System
powinien umo2iwiaa prezentacje ka2dejmjezonej bqd2 zdanej wietko6ci anatogowej
(ka2dego sysnalu wej{cia lub w)jsc a anatogoweso) jako wykresu wadosc w caste.

hsia acja pracowai bedzio w trybie w pelni auromarycznym pey . 49tyn dozoze
pzeszkolonych pracownik6w pe|sone u.

12.4. Pr6bycisnieniowe.

Po zmonlowaniu rurociqg6w na eslakadzie nateuy wykonaa p6by cisneniowe za pomocq
pompy wodnej, recznej na ci6nienie:

! ru.oc qgitechnologlczne ra cSnienie P=1,0 Mpa,

. pozoslale ru.oc qgisieci na ct6nienie P=1,0 tVPa.

Po pr6bie naeZywykonae ptukanie oczyszczajqce rurcclqgi wodq z wodociqgu, predkosa
pzeprylw wody min 2 m/s.

'12.5. lzolacja antykorozylna.

12.5.1. Elementyruroci4gow

. Srodowisko kasa lll, rodzaj pzemyslowe.

. czynnrk agresywne - almosfera pzemyslowa z bezpo6rednim dzalaniem
czynnik6w al.nosfery@nych.

RLrociqgipo oeyszczen ! do lllstopnia czystoscio€z w miejscach polqcai ze
zgatzel ^y, raleZy zahezpieczya:

' turociqgi n e zoLoware: 4 6zy zeslaw ma arski (2 razy podklad + 2 razy latby

. rlrocrqgi izolowane termicznie: 5 razy zestaw malarski(3 razy podklad + 2 razy


