послуги

ПОСЛУГИ У СФЕРІ ТЕПЛО- ТА ЕЛЕКТРОГЕНЕРАЦІЇ З БІОПАЛИВ
 Оцінка та підготовка проектів і технічних рішень з енергетичного використання
біомаси у виробництві теплової та електричної енергії.
 Виконання перед проектних досліджень (ПЕР, ТЕО, бізнес-план) щодо використання
біомаси для отримання тепла і електроенергії.
 Технічний супровід розробки і реалізації проектів котелень і ТЕЦ на біомасі.
 Розробка і впровадження проектів соломоспалюючих водогрійних опалювальних
теплогенераторів (100, 250, 350, 500 кВт) та котельних.
 Розробка технічних рішень і проектів реконструкції існуючих котлів під спалювання
біомаси.
Собівартість теплової енергії
Аморт.
91,7
13%

Інше
35,0
5%

696 грн/Гкал
Паливна
сировина
271,3
39%

Аморт.
73,2
8%

Інше
34,6
4%

919 грн/Гкал

ФОП з нарх.
214,1
25%

Паливна
сировина
467,0
54%

ФОП з нарх.
214,1
31%

Дизпаливо
10,5
1%

Ел.енергія
74,2
11%

Дизпаливо
0,0
0%

Обладнання 1

Україна, м. Київ, вул. Желябова, 2а
тел.: (044) 453-28-56
e-mail: info@biomass.kiev.ua

Ел.енергія
74,2
9%

Обладнання 2

Вибір площадки
котельні,
розробка концепції
реконструкції

Термін окупності проекту

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЗБОРУ БІОГАЗУ З ПОЛІГОНІВ ТПВ
Призначення:
Збір біогазу з полігонів ТПВ з послідуючою
утилізацією для виробництва електричної
енергії
Переваги:
• Висока ефективність збору біогазу;
• Висока продуктивність свердловин;
• Здатність витримувати просідання відходів;

Основні технічні характеристики
Ефективність системи збору біогазу, %
Площа охоплення свердловин, га
Кількість свердловин,шт/га
Глибина полігону, м
Витрата біогазу, м3/год.

50-60
Від 5
3-5
8-30
Від 250

Послуги, що пропонуються для
впровадження системи збору біогазу:
• Дослідження газоутворення;
• Розробка ТЕО та бізнес плану;
• Проектування елементів системи збору;
• Авторський нагляд за будівництвом;
• Виробництво окремих вузлів системи збору
та компресорної станції;
• Науковий супровід експлуатації.
Україна, Київ, вул. Желябова, 2а
тел.: (044) 223-55-04, e-mail: info@biomass.kiev.ua

ПОСЛУГИ З ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ШЛЯХОМ МЕТАНОВОГО БРОДІННЯ
Можливості
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Дослідження потенціалу виходу біогазу з різноманітних видів
сировини та сумішей
Аналіз фізико-хімічного складу органічної сировини для
виробництва біогазу
Аналіз кінетики виходу біогазу при періодичному
метановому бродінні
Аналіз складу біогазу (СН4, СО2, H2S)
Аналіз ефективності роботи діючих біогазових реакторів та
розробка рекомендацій щодо оптимізації технологічних
режимів
Розробка технологічних режимів роботи біогазових реакторів
Відпрацювання технологічних режимів на дослідній
біогазовій установці
Розробка та виготовлення установок для дослідження
періодичного та проточного режимів метанового бродіння
Консультації з питань методології проведення досліджень та
інтерпретації їх результатів

Переваги
●
●
●

●

Оцінка обсягів виробництва біогазу та підбір енергетичного
обладнання
Підвищення ефективності роботи діючих біогазових установок
Розробка вітчизняних технологічних рішень з виробництва
біогазу, адаптованих до місцевих умов, специфіки роботи
підприємств, практики поводження з органічною сировиною, тощо
Доступний вітчизняний консультаційний сервіс

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 223-55-04, e-mail: info@biomass.kiev.ua

РОЗРОБКА ТЕО ТА ПРОЕКТУ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК
Можливості

•
•
•
•

Розробка ТЕО проектів виробництва біогазу
та біометану з різних видів сировини
Розробка та супровід технологічної частини
проекту біогазової станції
Розробка проектної документації на
будівництво біогазової станції
Запуск біогазової станції в дію та науковотехнічний супровід проекту

Переваги

•
•
•
•
•

Розробка проектної документації у
відповідності до вітчизняних нормативних
вимог
Раціональне здешевлення проекту біогазової
станції за рахунок використання місцевого
обладнання та матеріалів
Забезпечення належної частки місцевої
складової проекту для отримання премії до
«зеленого» тарифу
Доступний вітчизняний сервіс супроводу
проекту від етапу проектування і впродовж
життєвого циклу роботи біогазової станції
Врахування потреб та побажань замовника
при розробці проекту

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 223-55-04, e-mail: info@biomass.kiev.ua

ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІОМАСИ, ДОСТУПНОЇ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ В РЕГІОНІ

Вид біомаси

Первинні
відходи
сільського
господарства

Вторинні
відходи с/г

Деревина

Солома
зернових

Лушпиння
соняшника

Дрова для
опалення

Солома
ріпаку

Лушпайка
гречки, рису

Лісосічні
відходи

Відходи
виробництва
соняшника

Відходи
деревообробної
промисловості

Відходи
виробництва
кукурудзи на
зерно

Інші види
деревної
біомаси

Енергетичні
культури

Верба,
тополя,
міскантус,
кукурудза
на силос

Біогаз

Біогаз з
відходів
тваринництва

Біогаз з ТПВ

Вибір виду біопалива, побудова ланцюжку постачання на енергетичний об'єкт
Теоретична оцінка
потенціалу
біомаси на основі
статистичних
даних

Попередній
висновок щодо
видів біомаси з
найбільшим
доступ-ним
потенціалом

Запити на отримання
комерційних
пропозицій від
можливих
постачальників
біомаси/біопалива

Вибір виду
біопалива та його
постачальників

Побудова
логістичного
ланцюжку
постання

Переваги запропонованого підходу: оптимальний вид біопалива та логістичні рішення постачання
Контакти: Відділ теплофізичних проблем біоенергетики, Желєзна Т.А. zhelyezna@biomass.kiev.ua

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ
Призначення: вивчення процесів тепломасообміну при конвективному сушінні
колоїдних капілярно-пористих матеріалів
різної природи

1 – сушильні камери;
2 – калорифер;
3 – вентилятор;
4 – регулятор температури;
5 – щит керування;
6 – датчики температури;
7 – заслінки;
8 – психрометр;
9 – спеціальні решітки;
10 – штанга ваг;
11 – ваги.

Основні технічні характеристики
Сушильний агент (повітря):
- температура до 170 ± 0,2°С;
- швидкість 0,5 – 5,5 м/с, змінюється за
допомогою частотного регулювання.
Забезпечений автоматизованою комп'ютерною програмою збору та оброки інформації про перебіг процесу сушіння .
Використання:
Дослідження
кінетики
та
швидкості
процесів конвективного сушіння матеріалів
рослинного, тваринного та мінерального
походження.

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (+380 44) 424-20-26, е-mail: ittf_ntps@ukr.net

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ
Призначення: вивчення процесів тепломасообміну при конвективному сушінні
колоїдних капілярно-пористих матеріалів різної природи
Камера вимірювання

Основні технічні характеристики
Сушильний агент (повітря):
- температура до 170 оС;
- точність підтримання температури ± 0,2 оС
забезпечується ПІД-регулятором;
- швидкість 0,5 – 5,5 м/с, змінюється за
допомогою частотного регулювання.
Забезпечений комп'ютерною автоматизованою
програмою збору та оброки інформації про перебіг
процесу сушіння .

Використання:
Дослідження кінетики та швидкості процесів
конвективного сушіння матеріалів рослинного,
тваринного та мінерального походження.

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (+380 44) 424-20-26, е-mail: ittf_ntps@ukr.net

ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТВЕРДИХ ПАЛИВ В ДЕРИВАТОГРАФІ Q-1000

Ціль : попередня енергетична оцінка палива
Визначають :
- вологість
- вміст органічних речовин
- вміст мінеральних речовин (що термічно
розкладаються)
- вміст золи
- інтервал температур видалення води
- інтервали температур термічного
розкладання органічних та мінеральних
речовин
- природу термічних ефектів
- швидкість процесів, викликаних дією
температури

Україна, Київ, вул. Булаховського, 2, тел.: (+380 44) 424-20-26, е-mail: ittf_ntps@ukr.net

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ МІКРОКАЛОРИМЕТР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ
ТЕПЛОТИ ВИПАРОВУВАННЯ ТА ТЕПЛОЄМНОСТІ
Призначення:
вимірювання теплоємності та теплоти
випаровування з рідких, дисперсних та пористих
матеріалів.
Принцип дії:
на основі методів покрокового сканування та
синхронного теплового аналізу.
Переваги:
• автоматизація вимірювань;
• отримання інформації про характеристики
рослинної сировини та харчових продуктів, що
необхідні для оптимізації процесу сушіння;
• змінні калориметричні платформи дозволяють
досліджувати різні типи матеріалів - від рідин
до крупнодисперсних і сипких зразків
Патенти України:
№ 84075

Основні технічні характеристики
Діапазон значень вимірюваної
теплоти випаровування, кДж/кг
Діапазон вимірювання теплоємності,
Дж/(кг⋅К)
Діапазон робочої температури, К

400 ÷ 3000
300 ÷ 3000
300 ÷ 373

Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-64, e-mail: vdoe@ukr.net, teplomer@ukr.net

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВОЛОГОПЕРЕНОСУ
НА СИСТЕМІ “КРАПЛЯ-ПАРОГАЗОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ”
Призначення:
вивчення закономірностей тепловологопереносу при сушінні одиничних крапель
різноманітних рідинних систем в потоці нагрітого теплоносія, візуалізації зміни
розмірів та форми частинок, структуроутворення та їх деформаційних змін в
процесі сушіння, прояву термопластичних і адгезійних властивостей висушених
часток під впливом високих температур та охолодження
Експериментальний стенд

Основні технічні характеристики
Номінальна потужність
Номінальна напруга
Частота струму
Режим роботи
Швидкість теплоносія
Температура теплоносія (повітря)
Вимірювання температури краплі
Матеріал термопари
Спостереження за краплею,
відеозапис процесу

2,3 кВт
220 В
50 Гц
періодичний
0,5-1,5 м/с;
50-300 оС;
цифровий реєстратор + ПК
хромель-алюмель
цифровий мікроскоп + ПК

Використання:
визначення раціональних режимних параметрів
розпилювального сушіння і розробка рекомендацій
для промислового виробництва порошкової форми
продуктів
та
препаратів
у
різних
галузях
промисловості та сільського господарства.
Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-44, e-mail: tbds_ittf@ukr.net

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОЗПИЛЮВАЛЬНА СУШАРКА
Призначення:
вивчення процесів тепломасообміну при сушінні розчинів та суспензій різної природи
методом розпилювання для визначення і наукового обґрунтування раціональних
режимних параметрів їх розпилювального сушіння
Основні технічні характеристики
Тип сушарки
Виконання
Продуктивність сушарки
по випареній волозі
Споживана потужність,
максимальна
Напруга електроживлення
Теплоносій
Температура теплоносія:
на вході в камеру
на виході з камери
Подача розчину
Розпилювач
Частота обертання диска
Сепарація порошку
Матеріал сушарки
Контроль за процесом

розпилювальна
прямоточна,
циліндро-конічна
10 кг/год
50 кВт
220/380 В
повітря
80-280оС
50-100 оС
плунжерний насос
відцентровий диск
18000 об/хв.
сухий циклон
нержавіюча сталь
пульт управління

Використання:
розробка промислових технологій виробництва порошкової форми продуктів та препаратів для
харчової, медичної, фармакологічної промисловостей та сільського господарства; визначення
раціональних режимних параметрів сушіння рідких дисперсних систем методом розпилювання,
напрацювання дослідних та дослідно-промислових партій порошкових продуктів.
Україна, Київ, вул. Желябова, 2а, тел.: (044) 453-28-44, e-mail: tbds_ittf@ukr.net

РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ,
ЩО МОЖУТЬ НАДАВАТИСЬ ТА ВИКОНУВАТИСЬ СИЛАМИ
СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ ТОЕТ ІТТФ НАН УКРАЇНИ
1. Енергоаудит будівель:

- Повний енергетичний аудит – визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів
в системах теплозабезпечення будівель (опалення, ГВП, кондиціювання) та розроблення рекомендацій
щодо її поліпшення. Методологія проведення енергоаудиту ґрунтується на комплексному підході, який
може включати наступні основні етапи: моніторинг енергоспоживання; розрахунок тепловтрат та
тепловитрат на систему опалення споруд та будівель за сучасними методиками (ДБН, ДСТУ тощо);
тепловізійне обстеження будівель; експериментальне вимірювання тепловтрат через зовнішні
будівель; теплофізичне моделювання повітряно-температурного режиму приміщень та споруд тощо.скорочене теплоенергетичне обстеження будівлі.- скорочене тепловізійне та пірометричне обстеження
будівлі та її енергетичного обладнання.

2. Енергетичний експрес-аудит промислових підприємств:

- Енергетичний експрес-аудит – визначення стратегічних напрямків підвищення ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів в системах енергозабезпечення підприємства
(природний газ, вугілля, біопаливо тощо та їх використання в системах виробництва стислого повітря,
термічних процесах, на опалення, ГВП, кондиціювання тощо) та розроблення рекомендацій щодо її
поліпшення. Методологія проведення енергоаудиту ґрунтується на комплексному підході, який може
включати наступні основні етапи: моніторинг енергоспоживання; розрахунок втрат електичної енергії та
теплоти, тепловитрат на систему опалення споруд та будівель за сучасними методиками (ДБН, ДСТУ
тощо); тепловізійне обстеження об’єктів; експериментальне вимірювання втрат енергії; теплофізичне
моделювання повітряно-температурного режиму роботи обладнання, приміщень та споруд тощо.

3. Теплонасосні системи теплозабезпечення:

Теплонасосні системи опалення, ГВП, кондиціювання приміщень і будівель. Розробка ТЕО, схемних
рішень, інженерний розрахунок, комплектація, монтаж, налагодження, пробна експлуатація, інжиніринг
низько- та середньотемпературних систем типу теплої водяної підлоги, теплої капілярної підлоги,
повітряного опалення на основі фенкойлів тощо.

4. Енергоефективне та пасивне будівництво:

Розробка ТЕО, схемних рішень, інженерні розрахунки тепловтрат, рекомендації по вибору будівельних
матеріалів і їх конструкцій, науково-технічний супровід створення високоенергоефективних будівель
та будівель пасивного типу, а також будівель типу «0-енергії».

5. Енергоефективність будівельних матеріалів та будівельних
конструкцій:

Проведення експериментальних досліджень будівельних матеріалів та будівельних конструкцій із них
в тепловій камері в умовах реального клімату м. Києва. Експериментальне визначення в
довготривалих експлуатаційних умовах реального клімату тепловтрат через будівельні конструкції
(фасадні стіни, світлопрозорі конструкції тощо), теплопровідності, термічного опору, вологості.
Надання рекомендацій по оптимальному утепленню фасадів.

6. Теплофізичні розрахунки:

Проведення теплофізичних розрахунків:
- тепловіддачі від будівлі та груп будівель в умовах щільної міської забудови в залежності від клімату;
- впливу сонячного випромінювання на тепловий стан будівлі та груп будівель щільної міської
забудови;
- аеродинаміки та теплообміну вітрових потоків в умовах щільної міської забудови;
- грунтових теплообмінників різного типу (горизонтального залягання, свердловинного типу, в
водозабірних свердловинах в бетонноналивних палях тощо);
- теплообмінників типу теплої «водяної» підлоги;
- систем опалення та кондиціювання будівлі;
- когенераційних систем.
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