
БІОГАЗОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
(ДИВЕРСИФІКОВАНА СИРОВИНА)

розроблена УКРАЇНСЬКОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ КОМПАНІЄЮ у партнерстві з UP Solar Sp.z o.o.

ТЕХНОЛОГІЯ

Власна технологія анаеробного брожіння
диверсифікованої сировини для отримання
біогазу із подальшим спалюванням для
виробництва електроєнергії 
Завдяки унікальній технології дигестат може
складатися з більш ніж 20
варіантів сировини, а саме: курячого посліду,
поживних залишок, макуху, флотаційного
мулу, вичавки тощо.
ОСНОВНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газові двигуни Jenbacher JMC 420 GS-B.L
Вміст метану - 55% - 1,29 кг / м3
Нижня теплотворна здатність - 19,8 МДж / м3
Енергоємність - 5,5 кВт / м3

ДЖЕРЕЛА  ДОХОДУ  ТА  ВІДПОВІДНІ  РИНКИ

через прямі PPA із споживачами
через "зелені"аукціони
як допоміжна послуга для регулювання частоти мережі.

Електроенергія, якою можна продавати:

Беручи до уваги наміри Польщі зайняти провідні позиції у секторі
ВДЕ та повністю декарбонізувати свою економіку відповідно до
Зеленої Угоди ЄС, майже немає ризиків того, що електроенергія,
вироблена із зазначеної біогазової установки, буде нереалізована.

Органічне добриво (біогумус)

Органічне добриво - це високорентабельний товар, який має
попит (на внутрішньому та зовнішньому ринках). Планується
зосередитись на продажу біогумусу оптовим споживачам із
знижкою 50% від поточної ринкової ціни у Польщі. Метою такого
ціноутворення є швидке проникнення на ринок та зменшення
запасів продукту. Плануються також експортні продажі.

КОНКУРЕНТНІ  ПЕРЕВАГИ
Рішення під ключ, доступне для будь-якого інвестора. Ми
можемо впроваджувати проект від етапу виділення землі до
коригування технічного обслуговування на побудованій
станції.
Унікальне технологічне рішення, що дозволяє
диверсифікувати сировину і таким чином забезпечити
максимальну доступність станції.
Найнижча ринкова ціна за побудовану БіоТЕС.
Грунтовний досвід проектування та будівництва, що
гарантує заявлені результати. Ми маємо власні
експлуатаційні установки та побудували найбільшу
біогазову електростанцію в Україні.

ВПЛИВ

Зменшення викидів CO2 на 30 500 тонн на рік. Балансування національної
електричної мережі (оскільки біогаз може зберігатися на відміну від
електроенргії виробленої СЕС або ВЕС). Нові робочі місця, більше 800
домогосподарств отримають користь від нового продукту – біогумусу.

Project teaser

БІЗНЕС  ПЛАН  ВКЛЮЧАЄ

Функціонально - технологічну схему електростанції
Перелік постачальників сировини, що
використовується та інструкція із налагодження
ланцюга поставок.
Методологію та організацію виробництва із описом
витрат
Організаційні схеми та інструкції для виробничого
персоналу

ФІНАНСОВІ  ПОКАЗНИКИ  СТАНЦІ Ї  2 ,4

МВТ  

(ВКЛЮЧАЮЧИ  Г ІДРОЛІЗЕР )

• CAPEX - 4 700 000 EUR без ПДВ
• OPEX - 767 700 EUR / рік
• IRR > 30%
• Термін окупності <4 роки

БІЗНЕС -МОДЕЛЬ

Закупівля дешевої різноманітної сировини.
Виробництво біогазу із сировини тваринного та (або) органічного
походження.
Перетворення біогазу в електроенергію (можливість когенерації)
Гарантований продаж електроенергії за ціною аукціону або прямим PPA.
Продаж біогумусу на внутрішньому та зовнішньому ринках як
додатковий продукт.

ВAРІАНТИ

Діапазон потужності - 1,2 - 5,2 МВт
Можливість когенерації
Гідролізер можна виключити, щоб
зменшити CAPEX
Окремий резервуар для довгострокового
зберігання добрив
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