Міжнародна конференція «Енергія з біомаси 2018», 25-26 вересня 2018 р.

УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ

ТЕМА: Як оптимізувати витрати будівництва в умовах українських реалій
- біогазових станцій,
- біоетанольних заводів,
- заводів паливних гранул,
- біогазових та твердопаливних котелень.
Вплив технології та обладнання на фактичні терміни окупності.
Практичний досвід генпідрядника..

2018 р

Ділами, а не

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КОМПАНІЇ УТК ЗА НАПРЯМКАМИ ВИРОБНИЦТВ
Виробництво

Спирт

Біоетанол

Біогаз

Сушка ,
грануляція

Очистка стічних
вод

Скраплений СО2

✓

Основна діяльність компанії - розробка технологій, виробництво обладнання та будівництво підприємств для глибокої і
ефективної переробки органічної сировини з отриманням високоякісних продуктів - спирту, біоетанолу, біодизелю, біогазу,
скрапленого СО2, паливних гранул, сухого жому, DDGS.

✓

Виробництво котлів, топок, пальників для отримання теплової енергії води, пара і димових газів з
альтернативного, твердого та біогазового палива.

✓

Розробка технологій, виробництво обладнання та будівництво споруд для очищення стічних вод із застосуванням
метанізації і енергоефективної біологічної очистки стоків.

Re, non verbis

КОНСОРЦІУМ УТК-MАГЕН-АДВЕРІО-ЕКВАЙЗ
УКРАЇНА-ФРАНЦІЯ-НІДЕРЛАНДИ-ІЗРАІЛЬ

❑

Допомога у виборі майданчика

❑

Проектування

❑

Будівництво та генпідряд

❑

Виготовлення обладнання

❑

Монтаж МК, обладнання

❑

Автоматизація

❑

Отримання ТУ, експертиза

❑

Пуско-налагоджувальні роботи

❑

Допомога в отриманні кредиту

❑

Інжиніринг та технологія

❑

Виготовлення критичного

обладнання
❑

Шеф-монтаж

❑

Пуско-налагоджувальні роботи

❑Технологічний

супровід

Переваги у підходах до реалізації проектів
•

Основна наша перевага – українське виробництво на власному машинобудівному підприємстві по
європейським ліцензіям з європейськими показниками ефективності і якості та український
генпідряд під ключ

•

Індивідуальний підхід в розробці проекту

•

Європейській технологічний інжиніринг

•

Досвіт на ринку України, країн СНД та сусідніх країн Європи

•

Реалізація ресурсів та енергозберігаючих технологій

•

Гарантійне і післягарантійне обслуговування

•

Високоякісне обладнання та обслуговування

•

Технологічні рішення включають повну переробку стоків підприємств і гарантують забезпечення
екологічних і санітарних вимог до стоків.

•

Наша мета дати замовнику продукт – готовий бізнес по CAPEX нижче європейського в 1,5-2 рази, та
по ефективності вище вітчизняного, що дозволяє вільно конкурувати на ринку та має термін
окупності до 3-х років.

ПрАТ « УТК» реалізувала проекти по генпідряду на базі власного виробництва
обладнання по європейським ліцензіям

Біогазові станції
∑=35МВт

1.Глобинський
біоенергетичний
Комплекс
2.Баштанський сирзавод.
3.Бобруйський завод
біотехнологій
4. В процесі реалізації проект
будівництва ЮзефоМиколаївської біогазової
станції.

Біоетанольні заводи

Заводи паливних гранул

∑=100 тис.т./рік

∑=50 тис.т/рік

1.ТОВ «БІОПЕК» на базі
Гнідавського цукрового заводу
2.ТзОВ «Фастівський завод
органічних рідин».
3.Pannonia ethanol найбільший у Європі
комплекс.
4. Узинський цукровий завод
5. «Хімакс» Крюковщина
6. Зарубинский спиртзавод,
«УЭК»
7.Краматорський завод
«ОЛІМП»

1.Малинский завод паливних
гранул 50 тис.т/рік

Опалювальні та парові
котельні на біомасі
∑=100 МВт

Опалювальні та парові
котельні на біомасі в різних
містах України: Києві ,
Межигір’ю та інших сумарною потужністю
100 МВт.

ХОРОСТКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД – АГРОХОЛДИНГ МРІЯ
Переробка жому 1 200 т/добу
Сушильний комплекс на вугіллі – продуктивність 300 т/добу

2013 р

СУШКА И ГРАНУЛЯЦІЯ

Виробництво кормових гранул
DDGS
Гранульований жом
Гранул з люцерни
комбікорм
Виробництво паливних гранул
гранули
Гранули з соломи
Гранули з твердих відходів
Гранули лушпиння соняшника
Гранули лушпиння гречки

Продуктивність :
Розхід віджатого жому
Розхід вугілля

300 т/добу
1 200 т/добу
100 т/добу

Вартість віджатого жому
Собівартість продукції
Вартість гранульованого жому
Установлена потужність:

5 євро/т
40 євро/т
150 євро/т
1 300 кВт*год

70 % обладнання УТК

30 % обладнання Маген

Площа забудови:

5 га

Загальна маса обладнання та металоконструкцій :

350 т

Вартість проекту 2010 р:

4 млн. євро

•

•
•

•

•

Завод призначений для виробництва паливних гранул з деревини на основі
сировини - дров, тріски, тирси; сільськогосподарських відходів - соломи,
лушпиння. Можливість переробки сировини в широкому діапазоні вологості
55 - 60%.
Якість гранули відповідає європейським стандартам ONORM M7135, SS
187120, DIN +.
Повна автоматизація, електричне та теплове споживання енергії,
концентрація газоповітряних викидів і безпека експлуатації відповідає
фактичним європейським вимогам.
Завод складається з відкритого складу сировини і золи, відкритої виробничої
площадки, закритого цех грануляції, АБК, закритого складу підлогового
зберігання готової продукції.
Можливість відвантаження готової продукції на залізничний і автомобільний
транспорт.

Продуктивність

147 т/добу

Розхід сировини

14 т/год

В т.ч. палива

3,5 т/год

Вартість сировини

13 євро/т

Собівартість продукції

60 євро/т

Вартість деревних гранул

130 євро / т

Установлена потужність:

2000 кВт*год

50 % обладнання УТК

50 % обладнання Маген

Площа забудови:

5 га

Загальна маса обладнання та металоконструкцій :

350 т

Вартість проекту 2010 р:

3 млн. євро

Re, non verbis

Монтаж і виготовлення обладнання на будівельних майданчиках в польових і обмежених умовах.

БІОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС ГЛОБІНО АСТАРТА-КИЇВ
Метанізація жому 1200 т/добу, продуктивність по біогазу 150 тис.м.куб/добу
Інжиніринг Голандія, проект, генпідряд, обладнання УТК

2013 р

ІНВЕСТИЦІЇ БУДІВНИЦТВА БГС (біогазової станції)
Капітальні інвестиції БГС
Вартість
когенераційної
установки

Вартість біогазової
установки

Питомі інвестиції
КГУ, €/ кВт (без ПДВ)

Питомі інвестиції
БГУ, € / м.куб реактора

400 - 500

250

Параметр
Питомі інвестиції на 1 кВт встановленої
електричної потужності біогазової станції
Питомі інвестиції на 1 м.куб. робочого
об'єму реактора

Витрати на
будівництво та
монтаж

Од.виміру
без ПДВ)

Питомі інвестиції
БГС, €/к Вт (без ПДВ)

1 500

Величина інвестицій на БГС в Європі

УТК

Середнє

Мінімальне

Максимальне

в Україні

євро/кВт

3 096

1 529

6140

1 500

євро/м.куб.

647

209

2922

250

ТИПИ РЕАКТОРІВ ДЛЯ СБРОДЖУВАННЯ БІОМАССИ
ТА ОЧИСТКИ СТОКІВ
МЕТАНІЗАЦІЯ
Промисловий реактор до 10 тис. м.куб
Навантаження по ОСР - 5-10 кг ОР/ м.куб
Коефіцієнт біотрансформації - 65-70%
Дозволяє переробляти сировину з високим вмістом
СВ, забезпечуючи високу глибину біотрансформації
в т.ч. неінокульованої біомаси.

ОЧИСТКА СТОКІВ

UASB реактор
Навантаження по ОСВ - 5-10 кг ХСК / м.куб
Коефіцієнт біотрансформації -95%

Сільськогосподарський реактор до 5 тис.м.куб
Навантаження по ОСР- 2-3-кг ОР / м.куб
Коефіцієнт біотрансформації - 40-50%
Застосовуваний в якості доброджувача, дозволяє
максимально виділити біогаз з еффлюєнта за
рахунок високошвидкісної бічній мішалки.
Дозволяє очищати стічну воду з високим ХСК,
забезпечуючи високу глибину біотрансформації,
якість очистки та високий вихід біогазу.

Доцільне використання послідовно трьох
типів реакторів з метою максимальної
біотрансформації органічної сировини на
біогаз та отримання максимально
очищеного стоку

Продуктивність по біогазу (57% СН4): 150 тис.м.куб/добу
Розхід віджатого жому 24 СВ

1 200 т/добу

Спожита електроенергія

400 кВт/год

Вартість віджатого жому

5 євро/т

Собівартість біогазу

40 євро/м.куб

Питомі інвестиції

1 000 євро/кВт

Об'єм реакторів:

45 000 м.куб

80 % обладнання Україна

Площа забудови:
Загальна маса обладнання та металоконструкцій :
Потенціал виробництва електроенергії :

Вартість проекту 2014 р:

20 % обладнання імпорт

4 га
1 450 т
20 МВт

15 млн. євро

Re, non verbis

Виробництво біоетанолу на базі цукрових заводів
ОСТАННІ РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ УТК ПО ВИРОБНИЦТВУ БІОЕТАНОЛУ НА
МОЛЕКУЛЯРНИХ СИТАХ ( витрати пари 21 кг/дал)
АЗЕОТРОПНА РЕКТИФІКАЦІЯ ( витрати пари 35 кг/дал)

✓

Цех виробництва біоетанолу на Узинському
цукровому заводі, 3 000 дал/добу, 2012 р

✓

Цех виробництва біоетанолу на Зарубинському
спиртзаводі, 6000 дал/добу, 2015 р

✓

Фастівський завод органічних рідин, біоетанол
6000 дал/добу, 2015-2016 р

✓

«Панонія» біоетанольний завод Угорщина,
132 000 дал/добу, 2014 р

✓

Цех біоетанолу на Гнідавському цукровому заводі
6000 дал/добу, 2016 р

Чому біоетанол?

•

•
•
•

•
•
•

Наростаюче збільшення обсягів виробництва цукру в Україні, продуктивності
цукрових заводів і скорочення обсягів споживання палива на них досягає
максимуму. Колосальним резервом розвитку заводів є глибока переробка
вторинних матеріальних ресурсів - меляси і жому. Що по прибутковості
перевершує виробництво саме виробництво цукру при правильному підході,
виконання та експлуатації.
Час роботи цукрового заводу збільшується з 100 днів до 365 днів в році, при
цьому збільшується фондовіддача і прибуток.
Переробка меляси на біоетанол дозволяють отримати по ходу процесу
скраплений СО2 і мелясну барду.
Подальша глибока переробка барди на бетаїн та біогаз ще більше оптимізує
економіку.
Спільна метанізація меляси і жому з виробництвом зеленої електроенергії і
біодобрив завершує повний робочий цикл з чудовою економікою.
У біоетанолу стабільно високий попит і оборотність 2 дня, рентабельність не
менше 30%.
Зараз в Україні виграє той, хто першим будує повний комплекс промпереработки
- БІОЕТАНОЛ, БІОГАЗ, бетаїн, ЗЕЛЕНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ. Ресурс сировини меляси в
Україні обмежений 500 тис.т. Тобто обсяг ринку виробництва обмежений п'ятьма
діючими заводами потужністю 10 тис. дал / добу

Конкурентні переваги біоетанольних цехів на цукрових заводах в порівнянні
з традиційними спиртзаводами?

•

•
•

•
•

При річному виробництві в Україні 2 млн.т цукру, обсяг виробництва меляси складає
при відборі 3,5% меляси від буряка - 500 тис. т/рік. Європейський досвід відбору меляси
- 7%.
Із 500 тис. т на дріжджі витрачається 100 тис. т, решта на спирт і етанол. З останків
меляси можна виробити 100 тис. т біоетанолу.
Традиційно додатковим джерелом цукровмісної сировини біоетанольних заводів ЄС є
дифузний сік і відтік третього продукту. Таким чином кількість сировини подвоюється до
еквіваленту 1 млн. т меляси в рік.
Резервним джерелом сировини меляси є Білорусь -100 тис.т / рік і РФ - 1 млн.т
Реальним конкурентом приватних мелясних біоетанольних заводів на Україні можуть
бути тільки приватні біоетанольні заводи, що переробляють зернові відходи.

Конкурентні переваги біоетанольних цехів на цукрових заводах в порівнянні
з традиційними спиртзаводами?
Краща логістика і ціна
сировини

Наявність полів фільтрації та
території

Можливість споживання пари
після котла утилізатора КГУ
біоетанольного цеху на 100%

Сучасне низьке
енергоспоживання
(пари та електроенергії)

Можливість спільно
метанізувати жом і мелясну
барду - обидва відходи
цукрового виробництва

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ТА УМОВИ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ,
БІОГАЗУ ТА ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ЦУКРОВИХ ЗАВОДАХ
•
•

Оптимальна виробнича потужність - 10 000 дал на добу, 80 т / добу або 25 тис. Т / рік
Капітальні витрати сучасних біоетанольних комплексів:
- Варіант 1: тільки виробництво біоетанолу
- Варіант 2: з метанізацією 75 тис. м.куб /добу біогазу з мелясної барди
- Варіант 3: з метанізацією мелясної барди і когенерацією 6 МВт ел./ен.

•
•
•
•
•
•
•

- € 10 млн без ПДВ;
- € 15 млн без ПДВ;
- € 20 млн без ПДВ;

Потреба в мелясі біетанольного заводу потужністю 10 тис. дал/добу
- 300 т/добу
Термін будівництва
- до 1,5 року
Собівартість біоетанолу при ціні меляси 75 €/т становить (13,3 грн / кг)
- 0,4 € / кг з ПДВ
Ринкова ціна в Україні біоетанолу 99,9% об з октановим число 108 (21 грн / кг) - 0,63 € / кг з ПДВ
Ринкова оптова ціна бензину А-95
- 0,9 € / кг з ПДВ
Простий термін окупності
- 2,0 роки
Час роботи
- 333 дні на рік

Продуктивність по біоетанолу:
Розхід меляси
Або розхід диф.соку

50 т/добу
160 т/добу
600 м.куб/добу

Розхід пару

6 т/год

Вартість меляси

75 євро/т

Собівартість біоетанолу

400 євро/т

Вартість біоетанолу

550 євро/т

Установлена потужність:

500 кВт*год

80 % обладнання УТК

20 % обладнання Маген

Площа забудови:

0,5 га

Загальна маса обладнання та металоконструкцій :

700 т

Вартість проекту 2016 р:

6 млн. євро

Re, non verbis

Re, non verbis

Котли на
твердому паливі,
біогазі, топки до 50
МВт.

Котли на альтернативних видах палива

Котли водогрійні з ручним
завантаженням кускового палива

Котли водогрійні з автоматичною
подачею твердого палива

Котли водогрійні на біогазі

Продуктивність котлоагрегатів:

0,1…3,15 МВт

Витрати твердого палива

20…750 кг/год

Переведення котельної на пелети, під ключ

100 000 євро/ 1МВт

Вартість деревних гранул

100 євро / т

Окупність у порівнянні з природним газом

260 днів опалення

Повна незалежність від підключення та поставок природного газу

90 % обладнання компанії УТК

10 % обладнання партнерів

Теплообмінні труби розміщені вертикально роблять виготовлення котла недорогим.
Площа потрібна для встановлення котла від УТК з вертикальним теплообмінником в 2…3 рази менша
за площу необхідну для встановлення котла з класичним горизонтальним теплообмінником.
Вертикальна компановка труб зпрощує обслуговування теплообмінника. Кругла конструкція корпусу
витримує підвищені навантаження від тиску теплоносія.

Re, non verbis

Монтаж та будівництво

Re, non verbis

Молочный альянс

УТК

РОШЕН

Готові проекти

Aqwise

Бобруйск

ТОРЧИН

