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III.   OPIS TECHNICZNY 

Do projektu „Technologii gazyfikacji biomasy do produkcji gazu o czystości 

umożliwiającej zasilanie agregatu kogeneracyjnego o mocy 50 KW energii elektrycznej 

– moc w paliwie 200kW”. 

1. Dane ogólne  

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta 31-07-2019r. pomiędzy Instytutem 

Energetyki Instytutem badawczym z siedzibą przy ul. Mory 8, 01-330 Warszawa a Aurum 

Energy S z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok 63. 
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2. Cel opracowania 

Przedstawiona dokumentacja obejmuje swoim zakresem układ technologiczny wytwarzania i 

oczyszczania syngazu wytwarzanego ze zrębek drzewnych. Linia produkcyjna oparta jest na 

dwóch kontenerach morskich 40DC (lub HC). W pierwszym z nich odbywa się suszenie a w 

drugim wytwarzanie, oczyszczanie i podawanie syngazu na silnik spalinowy. Transport 

zrębek odbywa się za pomocą ruchomej podłogi i systemu podajników ślimakowych. 

 

3.  Materiały do opracowania 

a. Przepisy związane: 

 Dz.U. 2016 poz. 817 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 

r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do 

użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej 

 Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 

2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 

atmosfery wybuchowej 

 Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 

października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. (Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz.U. Nr 40, poz. 

470 z 2000r. 

 Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki socjalnej z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. ( 

Dz.U. nr 89, poz.828). 

 Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , tekst jednolity ()  

 

b. Normy związane 

 PN-EN 60079-10-1 Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja 

przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe 

 PN-EN 60079-10-2 Atmosfery wybuchowe – Część 10-2: Klasyfikacja 

przestrzeni – Atmosfery zawierające pył palny. 

 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona 

obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania 

 PN-EN 13463-1 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem (cz. I). Podstawowe założenia i wymagania 

 PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i 

ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka 

 PN-EN 13237:2013 Przestrzenie zagrożone wybuchem Terminy i definicje 

dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w 

przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

 PN-EN 13480-1:2005/A2:2008 Rurociągi przemysłowe metalowe – cz1. 

Postanowienia ogólne. 



 

Dostawa urządzeń i kontenerów do zgazowania biomasy 

6 

 

 PN-EN 13480-2:2008 Rurociągi przemysłowe metalowe  

– cz2. : Materiały 

 PN-EN 13480-3:2002/A3:2009 EN 13480-4:2005  

Rurociągi przemysłowe metalowe 

 – cz4. Wykonanie i montaż 

 EN 13480-5:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe  

– cz5. Kontrola i badania 

 PN-EN ISO 12241:2008, „Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji 

przemysłowych. Zasady obliczania”  

 PN-77/M-34030 „Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i 

badania techniczne”. 

 PN-EN ISO 12241:2010 „Izolacja cieplna budynków i instalacji przemysłowych” 

 

c. Doświadczenia IEN  zdobyte przy budowie reaktorów i linii oczyszczania gazu 

 

4. Charakterystyka techniczna projektowanego układu 

Paliwem dla procesu zgazowania będzie biomasa w postaci zrębek drzewnych o wymiarach 

1,5-3,5cm długość i do 2cm grubości dla min 80% dostawy. Wilgotność zrębki do 20%. 

Technologia gazyfikacji biomasy do produkcji gazu będzie odbywała się w systemie dwóch 

kontenerów 40-o stopowych: załadunkowego i procesowego.  

 

4.1   Kontener załadunkowy 

Kontener będzie pełnił funkcję magazynowo-transportową z funkcją suszenia zrębki. 

Wysokość zrębki w kontenerze będzie oscylować w granicach 1000mm i nie powinna 

przekraczać 1200mm. Na długości ok. 2/3 kontenera będzie zamontowana podłoga z blachy 

perforowanej pod którą zamontowane zostaną wentylacyjne komory rozprowadzające.  

Wentylator zlokalizowany na zewnątrz kontenera będzie zasysał powietrze kanałami przez 

układ dwóch wymienników ramowych podgrzewających je do temperatury około 50 stopni C. 

Powietrze użyte do suszenia będzie pobierane z kontenera, w którym znajduje się reaktor 

wraz z linią oczyszczania gazu oraz z przestrzeni generatora.  Regulacja przepływu powietrza 

przez każdą z nagrzewnic będzie się odbywać za pomocą przepustnic wentylacyjnych. Kanały 

wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w systemie rur spiro. Regulacja przepływu czynnika 

grzewczego przez wymiennik realizowana będzie przez zmianę charakterystyk pomp 

obiegowych. Każdy z powyższych układów grzewczych będzie wyposażony w naczynia 

przeponowe i zawory bezpieczeństwa zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.  

Dodatkowo kontener będzie wyposażony w układ hydraulicznego wygarniania zrębki do 

układu podajników ślimakowych z których zrębka będzie podawana do dwóch zbiorników 

sekcyjnych. Zbiorniki będą umieszczone jeden nad drugim. Każdy z nich będzie posiadał 

zasuwę odcinającą z napędem pneumatycznym. Zasuwy będą pracowały naprzemiennie. Ze 

względów bezpieczeństwa nigdy obie zasuwy nie będą mogły być otwarte jednocześnie. 

Zawsze, gdy jedna będzie otwarta druga pozostanie zamknięta.  

 

4.1.1  Kontener procesowy 

W tym kontenerze będzie zlokalizowany reaktor zgazowania wraz z linią oczyszczania gazu, 

agregatem prądotwórczym i szafą sterowniczą.  

Kontener został podzielony na trzy części dwiema szczelnymi, niepalnymi ściankami oraz 

przykręcaną nadbudówką części środkowej. Na czas transportu będzie ona demontowana. 

Szczegóły wg części graficznej rys. CPC 19 -09-00-00. Każda z wydzielonych części posiada 
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niezależne kratki nawiewne w dolej części drzwi i wywietrzaki w dachu (gazy powstające w 

procesie zgazowania są lżejsze od powietrza). Podłoga niepalna i antystatyczna. W każdej z 

wydzielonych części przewidziano montaż detektorów tlenku węgla zasilanych na baterie 
FIREANGEL CO-9D, Kidde 10LLCO. Detektory muszą posiadać stosowne atesty oraz 

pozytywną opinię CNBOP. W sekcji reaktora przewidziano dwie sztuki przy czym każda 

innego producenta. 

a) W pierwszej wydzielonej części kontenera będą znajdowały się szafa sterownicza, 

sprężarka, wentylator powietrza do zgazowania oraz pompy obiegowe ciepła 

technologicznego.  

b) W części drugiej  (środkowej) kontenera będą znajdowały się  

- reaktor zgazowania wraz ze szczelnym układem podawania i zasypywania paliwa oraz 

odprowadzenia popiołu do zamykanej beczki umieszczonej na zewnątrz,  

- cyklon z zaworem pneumatycznym zrzucającym cyklicznie popiół do zwijki 

odprowadzającej popiół ze zgazowarki,  

- wymiennik wysokotemperaturowy (gaz/ roztwór glikolu propylenowego) do 

schłodzenia syngazu,  

-  pojemnik (z poziomowskazem) na substancje smoliste wykroplone w wymienniku 

- wymiennik (powietrze/ roztwór glikolu propylenowego) do podgrzania powietrza 

nadmuchowego do kontenera załadunkowego 

- wymiennik (olej rzepakowy/ roztwór glikolu propylenowego) do dochłodzenia oleju 

rzepakowego 

- skruber z poziomowskazem magnetycznym i krańcówką stanu  

- filtr samoczyszczący do usunięcia zanieczyszczeń z oleju rzepakowego 

- zbiornik przepływowy i zbiornik ze świeżym olejem rzepakowym z poziomowskazem 

- pompa oleju  

- wentylator gazu do przetłaczania syngazu.  

W tej części wszystkie urządzenia elektryczne będą przystosowane do pracy w przestrzeni 

zagrożonej wybuchem dla strefy 2 gazowej. Rozmieszczenie urządzeń wg rys. CPC 19-

10-00-00. Wszystkie elementy metalowe urządzeń tj. złącza rurociągów, kanałów i 

urządzeń technologicznych mające uszczelki izolacyjne należy zbocznikować 

(zmostkować) zgodnie z wytycznymi punktu 8. Wytyczne elektryczne. 

Celem zachowania szczelności ścianek szczelnych oddzielających wydzielone 

przestrzenie rurociągi z wydzielonej części drugiej (reaktora i linii oczyszczania gazu) 

będą wyprowadzone przez boczne ściany nadbudówki na zewnątrz a następnie będą 

wchodziły od góry w wydzieloną część pierwszą (szafy sterowniczej, sprężarki, pomp 

obiegowych) i wydzieloną część trzecią (agregatu prądotwórczego). Przejścia przez dach 

należy poddać obróbce blacharskiej i uszczelnić. Zaleca się wydłużenia zadaszenia nad 

przejściami w dachu. Dopuszcza się również przejścia przez pionowe boczne ściany w 

miejscach gdzie nie ma otworów drzwiowych. 

Obsługa urządzeń będzie dokonywana z zewnątrz kontenera poprzez otwierane drzwi.  

Czynnikiem grzewczym w układach wymienników cieplnych będzie  39% wodny 

roztwór glikolu propylenowego ERGOLID EKO. Wszystkie układy cieczowe poddać próbie 

ciśnienia 3 barg. Czas trwania próby 2h. 

Układ rurociągów syngazu (przy zaślepionych końcówkach) wraz z urządzeniami 

poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,5 barg. Czas trwania próby 30 min. Podczas 

eksploatacji należy okresowo sprawdzać szczelność instalacji przy pomocy przenośnych 

detektorów gazu. W przypadku wykrycia nieszczelności zastosować awaryjne wyłączenie 

instalacji celem usunięcia wykrytych nieszczelności. 

c) W trzeciej wydzielonej przestrzeni kontenera będzie znajdował się agregat prądotwórczy 

(wg. odrębnego opracowania) 
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5. Warunki materiałowo-konstrukcyjne 
 

Rurociąg od zgazowarki do cyklonu  - stal 1.4878  rury wg DIN 17458 

Cyklon z orurowaniem do wymiennika - stal 1.4541 rury wg DIN 17458 

Wymiennik      - stal 1.4541 rury wg DIN 17458 

Rurociąg od wymiennika do skrubera - stal 304 rury wg DIN 17458  

Skruber     - stal 304 rury wg DIN 17458 

Rurociąg od skrubera do wentylatora - stal 304 rury wg DIN 17458 

Rurociąg na wyjściu z wentylatora gazu - stal 304 rury wg DIN 17458 

Rurociągi ciepła technologicznego  - stal P235TR2 rury  wg EN 10216-1 

Kanały wentylacyjne system spiro  - stal Fe/Zn 

Przeróbki kontenerów - profile  - stal St3Sx 

Podajniki     - stal St3S (S235JRG2) 

Reaktor      - stal P265 GH  

Blachy zimnowalcowane wg. DIN 17441/EN 10088-2 

Blachy stalowe  PN-83/H-92120 

Pręty okrągłe walcowane  PN-75/H-93200 

Ceowniki   PN-H-93400, PN-EN 10279 

Płaskowniki   EN 10025-2 

Rury, kołnierze i blachy stalowe ze świadectwem odbioru 2.2 zgodne z PN-EN10204  

Wszystkie kształtki prefabrykowane fabrycznie wg zestawienia materiałowego lub wg 

potrzeb na montażu.  

Końcówki rur kalibrować i przygotować do spawania zgodnie PN-M-34031/A1; PN-ISO 

6761:1996 

a. Gatunki stali użyte do wykonania poszczególnych elementów zostały opisane w 

zestawieniu materiałowym.  

b. Spoiny warsztatowe i montażowe wykonać przez spawanie elektryczne, elektrodami wg 

technologii spawania, którą określi technolog spawalnictwa dla prac warsztatowych i 

montażowych wg rysunków zestawieniowych. Poziom jakości na podstawie niezgodności 

spawalniczych w złączach spawanych występujących w złączach spawanych wg PN-EN 

ISO 5817:2009- dodatkowe wymagania C.  

Badania spoin - 100% badania  wizualne  +  badania  nieniszczące spoin 10 %  UT.  

Badania spoin przeprowadzić wg  IBUS-TD 07/16 - instrukcji ultradźwiękowego badania 

spoin o grubości od 2 do 8mm elementów płaskich i rur. 

c. Po zakończeniu wszystkich prac montażowych Wykonawca przeprowadzi badania 

wszystkich spoin elementów spawanych rurociągów i sporządzi protokół z badania. 

Wymagania jak w punkcie b).  

d. Klasy tolerancji konstrukcji spawanych wg PN-EN ISO 13920:2000 

 dla wymiarów liniowych B, 

 dla wymiarów kąta B, 

 dla prostoliniowości, płaskości i równoległości F. 

6. Zabezpieczenie przed korozją 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych (stal konstrukcyjna) 

Zabezpieczenie antykorozyjne dla środowiska korozyjności C3 wg ISO 12944-2 

Powierzchnie przeznaczone do malowania oczyścić do stopnia  

Sa 2 1/2 wg PN-EN-ISO-8501-1; 

- przykładowy zestaw malarski dla konstrukcji:  

- powłoka podkładowa SikaCor Steel Protect VHS Rapid gr.120mm 
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- powłoka nawierzchniowa SikaCor Steel Protect VHS Rapid gr. 80mm 

- przykładowy zestaw malarski rurociągów z rur stalowych czarnych: 

 Zaleca się farbę ftalową  utwardzoną żywicą alkidową o zwiększonej odporności na 

podwyższoną temperaturę do 200
o
C Temal 200 firmy Tikkurila.  

 

7. Izolacje cieplne 

Izolację termiczną wykonać wg instrukcji producenta materiałów, Polskich Norm 

dotyczących tych robót, obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ogólnie przyjętych zasad. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty. 

Warunki wykonania izolacji zgodnie z normami: 

- PN-77/M-34030 „Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania 

techniczne”. 

- PN-EN ISO 12241:2010 „Izolacja cieplna budynków i instalacji przemysłowych” 

Rurociągi od reaktora  (łącznie z cyklonem) do wymiennika zaizolować wełną mineralną 

150mm TECH Slab MT 5.1 / ISOVER TT 700 w osłonie z folii aluminiowej zbrojonej Xplo 

(izolacja odporna na 700 
o
C) 

Rurociągi stalowe dn 25 zasilające i powrotne – otuliną 30mm np. Hvac Section AluCoat T 

firmy Paroc (izolacja odporna na 110 
o
C) 

Kanały wentylacyjne nawiewne wełną Alumella Mat 30mm w osłonie z blachy stalowej 

ocynkowanej 0,5mm. 

Dopuszcza się inne materiały spełniające zadane warunki pracy. 

8. Wytyczne dla branży elektrycznej 

a) Wykonać instalację odgromową projektowanej linii zgazowania 

b) Wykonać instalację uziemiającą w oparciu o normę PN-89/E-05003/03 „Ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona”.  

Wykonaną instalację zabezpieczyć antykorozyjnie : 

- miejsca przyspawania taśm FE - pokrycie 2x farbą bitumiczną 

- złącza kontrolno-pomiarowe warstwa wazeliny technicznej 

- miejsca przyłączenia żył kabla do rurociągów - uzupełnienie izolacji rury. 

c) Wszystkie elementy metalowe urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem wewnątrz 

kontenera. tj. złącza rurociągów, kanałów i urządzeń technologicznych mające uszczelki 

izolacyjne należy zbocznikować stosując przewody o poprzecznych wymiarach nie 

mniejszych niż przewidziane dla zwodów i przewodów odprowadzających wg normy PN-

86/E-05003/01 (tzn. każde połączenie kołnierzowe wyposażyć w czynne połączenia 

mostkujące). 

d) Do odbioru technicznego przeprowadzić pomiary rezystancji przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia, potwierdzone protokółem. 

9. Zagadnienia bhp  

9.1 Bhp związane z wykonawstwem 

Wszystkie prace montażowe powinny być wykonane zgodne z:  

1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
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2 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. 

1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Pracownicy prowadzący roboty montażowe oraz prace spawalnicze powinni posiadać 

odpowiednie i aktualne uprawnienia do prowadzenie tego typu robót, przy pracach z 

urządzeniami elektrycznymi, należy bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w 

instrukcjach obsługi sprzętu. Prace spawalnicze wykonywać przestrzegając Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych Dz.U. Nr 40, poz. 470 z 2000r. 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6-02-2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 47  z 2003 r. poz. 401) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki społecznej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.) 

 

 

UWAGA-  Załącznik A nie zawiera rysunków/projektów przedmiotu zamówienia. W 

celu otrzymania kompletu dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do 

wcześniejszego podpisania umowy o poufności, która stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Skan podpisanej umowy należy przesłać na adres      

e-mailowy grzegorz.nehring@ien.com.pl. Po otrzymaniu podpisanej umowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty potrzebne do prawidłowej i pełnej wyceny 

przedmiotu zamówienia. 
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