PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SP. Z O.O. W SIERADZU

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SIERADZU
PEC Sp. z o.o. w Sieradzu posiada dwie instalacje energetycznego spalania paliw:



Ciepłownia Miejska CM 1, moc zainstalowana 58,15 MW, nominalna 76,6 MW
Ciepłownia Miejska CM 2, moc zainstalowana 11,63 MW, nominalna 14 MW

Podstawowym procesem technologicznym realizowanym w ciepłowni jest przetwarzanie
energii chemicznej zawartej w paliwie na energię cieplną w postaci gorącej wody, która
wykorzystywana jest do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Proces produkcji energii cieplnej można podzielić na etapy:
1. Przygotowanie i uzdatnianie wody do celów grzewczych,
2. Właściwa produkcja - spalanie węgla w kotle, przekazywanie energii,
3. Odprowadzanie żużla,
4. Odprowadzanie i oczyszczanie spalin,
5. Dostarczanie energii cieplnej siecią ciepłowniczą do odbiorców.

CIEPŁOWNICTWO SYSTEMOWE SPOSOBEM NA
ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

PEC i Sieć ciepłownicza

Niska emisja








Brak kontroli emitowanych
zanieczyszczeń
Niska jakość węgla
Spalanie odpadów
Przestarzałe wysokoemisyjne
urządzenia grzewcze
Niskie kominy, koncentracja przy
źródle emisji
Problem ekologiczny i zdrowotny







Standardy emisji
Kontrola emitowanych zanieczyszczeń
Oczyszczanie spalin – odpylanie
Węgiel dobrej jakości
Inne temperatury spalania

WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE - STANDARDY
EMISJI DLA CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ

1988

1997

1999

2004

2006

2023

Odpylacz
cyklonowy

Odpylanie II
stopniowe

87,5
kg/h

88,0 kg/h
449,8 t/rok

181,28
t/rok
1000 mg/m3u

105,7 t/rok
77,8 t/rok
400mg/m3u
1000 mg/m3u

4,7 t/rok
30mg/m3u

SO2

333,3
kg/h

147,62 kg/h
754,4 t/rok

682,7 t/rok
2000 mg/m3u

345,7 t/rok
396,2 t/rok
2000 mg/m3u 1500mg/m3u

103,9 t/rok
400mg/m3u

NOx

111,2
kg/h

44,7 kg/h
228,4 t/rok

213,3 t/rok
400mg/m3u

117,9 t/rok
400mg/m3u

73,1 t/rok
300mg/m3u

Pył

Pozwolenie
zintegrowane

105,7 t/rok
400mg/m3u

Nowy układ odpylania dla kotła WR 10 nr 3

 Zmiana standardów emisyjnych pyłu dla
instalacji spalania paliw o nominalnej mocy
cieplnej źródła ≤ 5 ≤ 50 MW. Modernizacja w I
kwartale 2016 r. układu odpylania gazów
odlotowych kotła WR-10 nr 3.
 Zastosowano dwustopniowy układ odpylaczy
składający się z multicyklonu przelotowy MOS28 oraz z odpylacza końcowego w postaci
baterii cyklonów nowej generacji zawierającego
64 cyklony o średnicy 0,21 m.
 Dzięki optymalnym wymiarom geometrycznym i
zastosowaniu nowatorskich rozwiązań, co do
ułożenia w zespole, cyklony typu NG posiadają
zwiększoną skuteczność działania w tym
również dla pyłu zawieszonego < 10 µm.
Zastosowane rozwiązanie pozwoli obniżyć
emisję pyłu do poziomu poniżej 100 mg/m3u.

Nowy układ odpylania dla kotła WR 10 nr 3

Remont i modernizacja kotła WR-25 nr 2

 Remont i modernizacja kotła
przebiegała w II Etapach:
 Etap I
Wymiana części ciśnieniowej tj.
wężownic komory paleniskowej,
ekranów
oraz
wykonanie
nowego sklepienia zapłonowego
 Etap II
Zabudowa podgrzewacza wody
– zainstalowanie ekonomizera w
celu podniesienia sprawności
kotła i obniżenia zużycia paliwa.

Układ sieci ciepłowniczej na terenie miasta Sieradza

Specyfika pracy systemu ciepłowniczego
Otwarta sieć
Układ rozgałęźnopierścieniowy
Rozpiętość 3 km
Max. przepływ w systemie
ok. 2 tys. m3/h

Długość całej sieci 44 km
przesyłowa i rozdzielcza 29,5 km
przyłącza 14,6 km
Ogrzewana kubatura
4,270 mln. m3

422 węzłów
cieplnych

Sprzedaż ciepła
400-450 tys. GJ/rok
69 komór i studzienek
zaworowych

Inteligentna sieć ciepłownicza
Sieć ciepłownicza jest wyposażona w urządzenia pomiarowe, środki transmisji
danych przesyłanych za pomocą sieci GSM oraz aplikacje zapewniające
wsparcie decyzji.
Cel – optymalne sterowanie pracą sieci w warunkach normalnej eksploatacji
i w stanach awaryjnych.
Kluczowe elementy
 System telemetrii w węzłach cieplnych.
 System optymalizacji i wsparcia decyzji w zakresie prowadzenia sieci.
 System monitoringu źródeł ciepła.

System monitoringu w Ciepłowniach Miejskich

System wsparcia decyzji dyspozytora

 Realizowany jest poprzez wizualizację i
fragmentaryczną regulację, których zadaniem
jest zbieranie danych o przebiegu wszystkich
procesów zachodzących w obiekcie w
komputerowym
systemie
wizualizacji.
Umożliwia regulację wybranych parametrów i
procesów technologicznych.
 Automatykę zabezpieczeniową, której celem
jest
spełnienie
wymagań
Dozoru
Technicznego w zakresie zabezpieczeń kotła
i innych urządzeń dozorowych oraz
zabezpieczenie urządzeń technologicznych
(kotła,
pomp,
wentylatorów)
przed
uszkodzeniami w trakcie eksploatacji.

System ciepłowniczy nowej generacji:
Inteligentnie

Szybciej

Sprawniej

Proces dostawy ciepła

PEC

KLIENT

WĘZEŁ

STAN WYJŚCIOWY
System rozproszony

REGULACJA

Zdalna zmiana
nastaw

Telemetria

w czasie rzeczywistym
98% obiektów

Modernizacja sieci ciepłowniczej i efektywność
energetyczna

Efektywne ogrzewanie - rozwiązanie, które dla tych samych
warunków zmniejsza wkład energii pierwotnej wymaganej, aby
dostarczyć jednostkę energii w sposób opłacalny z uwzględnieniem
energii niezbędnej do wydobycia, przetwarzania, przesyłu i rozdziału.



Wymiana tradycyjnych sieci na sieć w
technologii rur preizolowanych.
sieć preizolowana - 42,3%
przyłącza preizolowane – 24,6%
sieć kanałowa i naziemna – 24,6%
przyłącza kanałowe – 8,5%




Modernizacja i budowa nowych węzłów
cieplnych.
Efekt – niezawodność przesyłu energii
cieplnej oraz mniejsza awaryjność.

Program naprawczy ochrony powietrza dla strefy –
sieradzko-wieluńskiej








Uchwałą Nr XXXVII/1016/09 Sejmiku województwa Łódzkiego Miasto Sieradz
zostało objęte programem ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim
na skutek przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10
(frakcja pyłu o średnicy ziaren < 10 µm). Wsparciem dla programu naprawczego
jest realizacja przez PEC Sp. z o.o. następujących zadań:
Inwestycja dot. modernizacji układu odpylania dla kotła WR-10 nr 3 może
wpłynąć pozytywnie na jakość powietrza atmosferycznego w mieście. Instalacja
charakteryzuje się następującą skutecznością odpylania:
- pył gruby - 98,9%,
- pył średni - 98,4%,
- pył drobny - 97,4%.
Modernizacja (2014 r.) kotła WR-25 polegająca na wymianie części ciśnieniowej
oraz zainstalowaniu ekonomizera. Efekt - podniesienie sprawności kotła i
zmniejszenie ilości zużywanego paliwa.
Rozbudowa sieci ciepłowniczej poprzez włączanie systemów grzewczych
budynków (źródeł niskiej emisji) do scentralizowanego systemu ciepłowniczego
PEC-u w Sieradzu.

Program naprawczy ochrony powietrza – włączenie
do sieci ciepłowniczej Starego Miasta w Sieradzu

Program naprawczy ochrony powietrza dla strefy –
sieradzko-wieluńskiej obejmującej miasto Sieradz

Rok

Nazwa zadania

Wartość netto
[zł]

Długość
[mb]

Moc
[kW]

2009

Przyłącza do budynków (15)
oraz węzły cieplne (4)

473 451

768,5

795,0

2010

Przyłącza do budynków (12)
oraz węzły cieplny (2)

433 562

538,5

1441,0

2011

Przyłącza do budynków (8)
oraz węzły cieplne (3)

853 769

802,3

1582,0

2012

Przyłącza do budynków (14)
oraz węzły cieplne (2)

302 643

550,1

505,0

2013

Przyłącza do budynków (16)

404 678

488,0

532,0

2014

Przyłącza do budynków (12)

356 979

484,0

270,6

2015

Przyłącza do budynków (8)

175 709

233,0

245,0

3 000 791

3 864,4

5 370,6

razem

Wyzwania
Europejski System Handlu Uprawnieniami do
Emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

Ciepłownia Miejska CM 1 jest objęta
systemem SHE.
Roczny przydział bezpłatnych uprawnień do
emisji
lata 2005-2007 - 76 700
lata 2008-2012 - 64 547
lata 2013-2020 - od 37714 - systematyczny
spadek bezpłatnych uprawnień do emisji CO2

 Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED)
oraz mechanizmy wdrażania rozwiązań BAT.

Rewiduje dotychczasowe standardy emisji
gazów i pyłów oraz rozszerza na inne niż
dotychczas zanieczyszczenia np. rtęć i chlor.
Dotyczy Ciepłowni Miejskiej ul. Zachodnia 2
(do 2022 roku objęta derogacją ciepłowniczą).
 Projekt dyrektywy w sprawie emisji ze średnich
źródeł spalania (MCP).

Obejmuje instalacje spalania paliw o mocy od 1
MW do 50 MW. Ustala i zaostrza standardy
emisyjne. Wejście w życie 2025-2030 rok.
Planuje jest możliwość wprowadzenia derogacji
do 2030 roku.

Planowane i realizowane inwestycje w PEC Sp. z o.o.

CIEPŁOWNIA
MIEJSKA CM2

• Optymalizacja mocy Ciepłowni w celu
dostosowania do aktualnych potrzeb.
• Modernizacja kotła nr 4 – obniżenie
mocy, podwyższenie sprawności. Montaż
nowego układu odpylania.

CIEPŁOWNIA
MIEJSKA CM2

• Termomodernizacja budynku ciepłowni
łącznie ze zmianą kolorystyki elewacji
budynku.

SIEĆ
CIEPŁOWNICZA

• Obniżanie strat przesyłu energii cieplnej
poprzez:
• remonty komór i węzłów cieplnych (19)
• II etapu remontu sieci na osiedlu
Kasztanowe oraz remont odcinka od K1
do K2

Korzyści dla miasta i odbiorców
Środowisko



czyste powietrze, mniejsza emisja
 ograniczanie niskiej emisji w mieście

Bezpieczeństwo



bezpieczeństwo dostaw ciepła

 efektywna produkcja pokrywająca zapotrzebowanie miasta

Koszty



optymalizacja kosztów energii cieplnej

 optymalny dobór paliwa
 inwestycje dopasowane do wymagań środowiskowych oraz potrzeb miasta

Komfort
 gwarancja stałości dostaw ciepła
 gwarancja niezmienności cen w rocznym okresie rozliczeniowym
 bezobsługowa dostawa energii cieplnej

Dziękuję za uwagę

