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technické parametry
palivo � kogenerační jednotka � motor � bilance � generátor � chlazení

funkční schéma � rozměrové náčrty � požadavky na stavební řešení



Specifikace dodávky

Základní položky

plynový motor
  - vzduchový filtr
  - směšovač plyn  - vzduch
  - škrtící klapka  
  - elektronické bezdotykové zapalování
synchronní generátor
  - automatická regulace cosφ
  - automatická regulace napětí
zařízení pro výrobu tepla
  - hlavní výměník voda/voda
  - výměník spaliny/voda
  - oběhové čerpadlo motorové vody
  - oběhové čerpadlo topného okruhu
  - třícestný ventil se servopohonem – regulace teploty topné vody
  - pojistný ventil – topný okruh 
  - pojistný ventil – okruh motorové vody
  - expanzomat – okruh motorové vody
plynová tra ť
  - plynový filtr
  - elektrický uzavírací ventil
  - nulový regulátor tlaku
  - manostaty – signalizace nízkého tlaku plynu
výfukový systém
- tlumič hluku výfuku
- vlnovcové kompenzátory

elektrický rozvád ěč

  - řídicí i silová část (řídicí systém, jistící, spínací a měřicí prvky)
  - řídící systém
  - silová část - spínací a jistící prvky
  - startovací akumulátory s elektronickým dobíjením
kontejner

- ocelový svařovaný přepravitelný kontejner s vnitřním odhlučněním pro vnější umístění
- větrání elektrickým ventilátorem s proměnnými otáčkami řízeno podle teploty
- uzamykatelné dveře pro usnadnění servisních výkonů
- vnitřní osvětlení a úpravy pro zamezení nebezpečí zmrznutí
- oddělený prostor pro rozváděč

Volitelné položky

systém nouzového chlazení
  - radiátorový chladič – nouzové chlazení
  - třícestný ventil se servopohonem – regulace teploty motorové vody
olejové hospodá řství
  - centrální olejová nádrž
  - regulátor hladiny oleje
motor
  - předehřev motoru



Technické parametry

Palivo – předepsaná kvalita a složení

Látka Limit
jmenovitá výhřevnost bioplynu 23 MJ/m3

koncentrace sulfanu H2S < 0,1% objemově
koncentrace sloučenin Chloru < 100 mg/Nm3

CH4

koncentrace sloučenin Fluoru < 50 mg/Nm3
CH4

celková koncentrace sloučenin Fluoru + Chloru < 100 mg/Nm3
CH4

koncentrace křemíku - Si < 5 mg/Nm3
CH4

koncentrace amoniaku – NH3 < 50 mg/Nm3
CH4

koncentrace olejových par < 250 mg/Nm3
CH4

velikost pevných částic < 5.10-6 m
relativní vlhkost paliva < 60 %
teplota paliva 10 – 30 oC

Kogenerační jednotka 

typ kogenerační jednotky MOBIL MGM 70
jmenovitý elektrický výkon 64 kW
jmenovitý tepelný výkon 100 kW
jmenovité napětí 400/230 V
frekvence 50 Hz
jmenovitý účiník 1,0
provozní účiník 0,8 – 1,0
provozní tlak plynu  na vstupu do kogenerační jedn. 2-5 kPa
tepelný spád topného systému 90/70oC
celkový průtok vody v topném okruhu 1,19 l/s
hmotnost kogenerační jednotky 4000 kg
rozměry (délka x šířka x výška) 
přepravní 5500 x 2940 x 2500 mm
provozní 5500 x 2350 x 3500 mm
teplota výfukových plynů   za spalinovým  výměníkem 125-185  °C
velikost zásobní olejové nádrže (volitelná položka) 250 l
plnění emisních limitů podle Naříz. č. 352/2002 Sb., Vyhl.117/97 Sb. a podle TA Luft 86
Průměrná hlučnost stroje ve vzdál.10 m od obrysu kontejneru 75 +- 3 dB/A/
Celková doporučená výměna vzduchu 5 000 m3/h
Vlastní spotřeba el. energie:
Instalovaný výkon 3,8 kW
Průměrný provozní spotřebovaný  výkon (bez nouz. chlazení) 2,0 kW



Motor

typ motoru MAN E 0836 E302
jmenovité otáčky 1500 min-1

počet válců 6
vrtání 108 mm
zdvih 125 mm
zdvihový objem motoru 6,87 dm3 (l)
přebytek vzduchu/způsob hoření 1,0/stechiometrická směs
doporučený typ oleje (zemní plyn) Mobil Pegasus 705
doporučený typ oleje (bioplyn) Mobil Pegasus 610
kapacita olejové náplně min. 24 l, max. 34 l
max.spotřeba oleje 0,02 kg/h
kompresní poměr 13:1
předstih 18 °
hmotnost motoru (suchá) 520 kg

Bilance

% zatížení 100,0% 75,0% 50,0%
Příkon v palivu [kW] 191,0 148,6 112,8
Mechanický výkon motoru [kW] 68,6 51,2 34,7
Měrná spotřeba paliva(MJ/kWh) 10,02 10,45 11,70
Spotřeba BIO [m3/h] 29,90 23,26 17,66
Účinnost alternátoru 93,3% 94,0% 92,8%
Elektrický výkon [kW] 64,0 48,1 32,2
Tepelný výkon [kW]   99,9 75,7 59,4
Tepelný výkon z chlazení motoru [kW] 65,7 50,6 41,2
Tepelný výkon spalin  [kW]¹ 34,2 25,1 18,2
Elektrická účinnost 33,51% 32,39% 28,55%
Tepelná účinnost 52,33% 50,95% 52,68%
Celková účinnost 85,84% 83,34% 81,23%
Množství vzduchu pro spalování [kg/h] 235 181 138
Teplota  spalin[°C] 569,0 542,0 510,0
Množství spalin [kg/h] 270,0 211 166
Tepelné ztráty [kW] 10 7 6

¹dochlazení spalin na 130 °C
 výhřevnost paliva  23 MJ/m3
 všechny výkonové parametry jsou stanoveny podle 
 ISO 3046/1 (+5%)
 pro jmenovité atmosférické podmínky tj.
 tlak 100 kPa, teplota 25°C a relativní vlhkost vzd uchu 30%.
 tolerance pro tepelný výkon +-8%



Generátor

synchronní generátor STAMFORD UCI 224 C1
jmenovitý zdánlivý výkon 100   kVA
jmenovitý činný výkon 80   kW
jmenovité napětí 400/231 VAC, 50 Hz 
harmonické zkreslení (bez zátěže/ vyvážená lineární) <1.8% / < 5%
podélná přechodová reaktance (X�d) 18 %
podélná rázová reaktance (X“d) 13 %
příčná rázová reaktance (X“q) 17 %
přechodová časová konstanta (T�d) 28 ms
rázová časová konstanta (T“d) 10 ms
hmotnost generátoru 409 kg
počet ložisek 1

Řídicí systém

Charakteristika
Modulární koncepce řídicího systému zajišťuje optimální konfiguraci pro každou jednotku. Řídící
systém je tvořen výkonnou centrální procesorovou jednotkou s programovým vybavením, moduly
binárních  vstupů  a  výstupů,  moduly  analogových  vstupů  a  výstupů  a  samostatnou  jednotkou
síťových  ochran.  Zobrazení  stavů  soustrojí  je  pomocí  grafického  LCD,  ovládání  pomocí
membránové klávesnice a přepínačů na čelním panelu rozváděčové skříně. Systém zajišťuje plně
automatizovaný provoz jednotky a je umístěn společně se silovou částí (jističe, pojistkové odpínače,
stykače, relé) v jednom rozvaděči. Rozváděč je integrován na rámu KJ.

Zobrazované údaje jsou členěny do následujících skupin
- aktuální hodnoty
- limitní hodnoty
- regulační hodnoty
- stavová hlášení
- poruchová hlášení a kódy
- seznam poruch

Standardní funkce
- automatický start / stop jednotky
- regulace otáček / výkonu
- automatické nafázování generátoru na rozvodnou síť při paralelním provozu
- vyhodnocení poruchy sítě (napětí, frekvence, vektorový skok)
- zpětná wattová ochrana
- měření teplot a tlaků provozních médií (plyn, voda, olej)
- automatické vyhodnocení poruchy měřicích snímačů 
- detekce úniku plynu
- (5xDO, 2xDI, 1xAI, 1xAO) signály pro vnější komunikaci
- varování obsluhy před dosažením limitních hodnot 
- automatické odstavení soustrojí při překročení nastavených limitních hodnot

Volitelná rozšíření
- systém TELECONTROL umožňuje připojení jednotky na servisní dispečink pomocí Internetu
  (využití tel. linky nebo GSM sítě)
- funkce ostrovního provozu KJ - dodávka el. energie při výpadku rozvodné sítě
- sériová komunikace s řídicím systémem uživatele (Modbus, Profibus)



Nouzové chlazení

Chladič GFH 052C/1-N(D)-F6/5P 

Výkon:   105.0  kW Medium: ethylene glycol 34 %(1)

Průtok vzduchu       8020    m³/h Tlaková ztráta:  0.13   bar
Průtok: 8.26 m³/h

Ventilátor: 1x 3~400V 50Hz Hladina hluku: 54 dB(A)(2)

Parametry motoru: ve vzdálenosti:       5.0     m
Otáčky: 1340 min-1
Výkon: 0.78    kW
Proud: 1.35 A(3)

Objem trubek:  17 l Připojení:
Váha (suchá): 116 kg(4) Vstup:   42 * 1.50 mm

Výstup:  42 * 1.50       mm
Rozměry:

L    =    1325mm
B    =    895 mm
H    =    950 mm
R   =      80 mm
L1  =  1250 mm
H1  =   400 mm
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Funkční schéma kogenera ční jednotky
MOBIL MGM 70



Kogenera ční jednotka MOBIL MGM 70

Legenda:
1 - vstupní příruba topného okruhu DN 40, PN 6 (zpátečka)
2 - výstupní příruba topného okruhu DN 40, PN 6
3 - výstupní příruba (do chladiče) okruhu nouz. chlaz. DN40,PN6
4 - vstupní příruba (z chladiče) okruhu nouz. chlaz. DN40,PN6
5 - výstupní příruba spalin DN65, PN6
6 - vstup plynu příruba DN40, PN6



Požadavky na stavební řešení 

Umístění KJ
-boční odstup po obou stranách kontejneru min. 1500 mm 
-prostor z boku kontejneru ze strany soustrojí  1500 mm
-prostor z boku kontejneru ze strany rozvaděče  800 mm

Pro montáž kontejneru postačí základ o dostatečné únosnosti.
Půdorysný rozměr pro přenos zatížení do základu je 5500 x 2250 mm.

Umístění chladi če nouzového chlazení  a chladi če směsi 
na základ (zpevněný povrch) 

Topný uživatelský systém (sekundární okruh)
Kogenerační jednotka je vybavena:
vlastním čerpadlem zajišťující krytí tlakové ztráty KJ
trojcestným regulačním ventilem – regulace teploty topné vody
pojistné ventily na primárním i topném okruhu 
Z důvodu zabrán ění poškození spalinového vým ěníku kogenera ční jednotky musí být za
provozu i v režimu nouzového chlazení umožn ěn trvalý plný pr ůtok vody v topném
uživatelském okruhu.


