Technologia pieca oscylacyjnego – dla małych Spalarni :
od 8 000 do 80 000 ton odpadów rocznie
TO SZANSA RÓWNIEŻ DLA CIEPŁOWNI

« MPEC » i Energia z Odpadów
Wykorzystanie przez Sieć ciepłowniczą energii wyprodukowanej dzięki waloryzacji energetycznej odpadów
komunalnych jest jedynym sposobem wykorzystania odpadów, których nie można poddać recyklingowi.
Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest gdy lokalne firmy ciepłownicze « MPEC » ściśle współpracują z
przedsiębiorstwami zajmującymi się waloryzacją odpadów.
« MPEC » wykorzystują parę pochodzącą ze spalania odpdów komunalnych « MPGK ».

PRZYKŁAD – PROFIL > Sieć ciepłownicza metropolii paryskiej

• 8 obiektów MPEC w tym 2 z
kogeneracją
• 3 obiekty SYCTOM
(MPGK)(waloryzacja energetyczna
odpadów)

• 470 km połączonych sieci
• 12 obsłużonych gmin
• 16 Obiegów Ciepłej Wody

« MPEC » i Energia z Odpadów
PRODUKCJA> Strumienie Energii w produkcji dobowej

•

PODSTAWA : Energie z odzysku (3 Syctom - MPGK)
A. 146 MW ciepła. zdolność prod.210 t pary / godz.
B. 146 MW ciepła, zdolność prod. 220 t pary / godz.
C. 105 MW ciepła, zdolność prod. 180 t pary / godz.

•

Skuteczność energetyczna kogeneracji

Wydajność wyższa o 20% w stosunku do oddzielnej produkcji ciepła i elektryczności

•

W okresach szczytowych : uzupełnianie energiami kopalnianymi
STRUMIENIE ENERGII « MPEC » W PRODUKCJI DOBOWEJ (2011)

PROJEKT – BUDOWA – EKSPLOATACJA

TIRU, filia grupy EDF (51%), specjalizuje się w działaniach
skierowanych na odzysk energii z odpadów z gospodarstw
domowych oraz ponowne wykorzystanie w postaci energii cieplnej
oraz elektrycznej.
 Firma TIRU, pionier w dziedzinie odnawialnych źródeł energii,
jest od początku swojego istnienia producentem zielonej energii.
 Będąc ważnym graczem na rynku zrównoważnego rozwoju,
Grupa TIRU liczy :
 1 100 pracowników w swoich 20 lokalizacjach
 17 instalacji termiczno-biologicznego przetwarzania odpadów we Francji
(z czego w 4 udział mniejszościowy)
 7 centrów odzysku surowców we Francji (z czego w 1 udział mniejszościowy)
– 3 instalacje termicznego odzysku termicznego oraz surowców w Kanadzie i Wielkiej Brytanii.
• 30 klientów wśród międzygminnych związków zawodowych oraz lokalnych samorządów oraz ponad 150 partnerów przemysłowych
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Tiru to równoważność
600 lat doświadczenia
w termicznym
przetwarzaniu odpadów

Piece oscylacyjne – Technologia TIRU

Redukcja emisji
Wahania komory o 210
105

105
Powietrze
wtórne

Powietrze pierwotne

Wstępne podgrzewanie powietrza
utleniającego odbywa się w piecu,
na poziomie kanałów powietrza.
Niepotrzebne jest żadne
oprzyrządowanie lub zasilanie
zewnętrzne.

Piec wykonuje ruchy wahadłowe na obie strony
swojej pionowej osi o ok.100 . Oscylowanie pieca
powoduje zmieszanie odpadów, co z kolei pozwala
na zwiększenie powierzchni styku między
odpadami oraz powietrzem utleniającym. Taka
metoda zapewnia doskonałą jakość spalania.
Niskie wytwarzanie CO < 15 mg/m3
Niskie wytwarzanie NOx < 400 mg/m3
bez stosowania żadnej formy oczyszczania .
Bardzo niska emisja dioksyn <0,1ng/m3
bez wtryskiwania aktywnego węgla.

Przepustowość spalania
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Roczna
przepustowość w
tonach przy
8 000 godz/rok

Roczna przepustowość dla wartości opałowej = 2.500 kcal/kg
Roczna przepustowość dla wartości opałowej < lub = 2.000 kcal/kg

Maks.wartość opałowa = 3.000 kcal/kg (powyżej : piec rotacyjny)
Min.wartośc opałowa = 1.200 kcal/kg (poniżej : paliwo dodatkowe)

Godzinna przepustowość pieca w tonach/godz dla wartości opałowej 2.000 kcal/kg

od 1,5 do 10 ton na godzine

Zdolność spalania

1,43 t/godz.
na ok. 3.200 kcal/kg

9

Niezawodność i wytrzymałość

Prostota i wytrzymałość tej koncepcji
gwarantują wysoką niezawodność oraz
stosunkowo łatwe prowadzenie i
eksploatacje.
Minimalna ilość personelu oraz obniżone
koszty. Nadzór procesu prowadzony przez 1
osobę w nocy, podczas weekendów oraz
dni wolnych, niezależnie od rozmiaru
jednostki.
Np : Pontenx, Vesoul lub St. Barthélémy

Referencje
W ciągu ostatnich 15 lat…
60 000T

EXETER

PONTENX
42 000 T
42 000T

GRIMSBY

10 000T

EGLETONS

ST BARTH
42 000T

VESOUL

56 000T

NOWOCZESNA i SPRAWDZONA TECHNOLOGIA TIRU

REASUMUJAC :
Tiru to równoważność 600 lat doświadczeń
w termicznym przetwarzaniu odpadów,
brak referencji negatywnych (!)

Praktyka wszelkich istniejących
technologii

Własna technologia pieca oscylacyjnego
dla małych spalarni

PIEC

OSCYLACYJNY

 GENEZA TECHNOLOGII :
Stworzona 30 lat temu dla odpadów komunalnych, ma być
niezawodna i wytrzymała.
 Elastyczne parametry i prosta eksploatacja
 Bardzo wysoka efektywność spalania
 Niskie koszty eksploatacji
 Bardzo mała proporcja pozostałości po spalaniu, popiołów.
 Zredukowane do minimum emisje Dioksyn
 Ogólnie małe emisje spalin w tym szczególnie Nox
 Istniejące sprawdzone obiekty – referencje
 Doświadczenia z eksploatacji wszystkich typów
technologii
wykorzystane do ulepszania własnej
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Nie istnieje nigdzie „magiczna technologia”,
należy zachować ostrożność w sytuacjach gdy :
Firmy obiecują brak zanieczyszczeń, żadnej szkodliwości
Tworzenie produktów całkowicie odzyskiwalnych o wysokiej wartości
dodanej
Technologia niejasna « czarna skrzynka », brak informacji
dotyczących koncepcji reaktora i parametrów operacyjnych
Stosowanie wyszukanych i niejasnych terminów
Brak raportów technicznych
Duża różnica skali między projektem „pilotażowym” a realizacją
przemysłową
Niejasne przedstawienie referencji zagranicznych
Niski koszt funkcjonowania lub nawet działalność dochodowa

DLATEGO:
TIRU zaprasza Zainteresowanych technologią do
odwiedzenia funkcjonujących obiektów oraz do
dialogu technologicznego.
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… i PPP
Propozycja naszej własnej sprawdzonej
technologii Pieca Oscylacyjnego TIRU dla
małych spalarni,
od 8 000 do 60 000 ton odpadów rocznie.
Szkolenie ekip technicznych naszych klientów,
Partnerstwo i pomoc w eksploatacji małych i dużych
spalarni.
Jesteśmy równiez zainteresowani wszelkiego rodzaju formułami
eksploatacji spalarni – PPP i inne,
Zarówno w zakresie dostarczonej przez nas technologii jak i
każdej innej
(mamy doświadczenie w eksploatacji największych spalarni
do 800 000 ton odpadów rocznie).
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Producent
Zielonej
Energii

Andrzej BEDNARZ
Dyrektor Projektów
Polska
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Niezawodna technologia made in TIRU
Dojście do kotła

Zasobnik

Przepustnica
Gilotynowa

Komora dopalania

Powietrze wtórne
Powietrze pierwotne
Popychacz

Żużel paleniskowy
Popioły

