Z myślą o przyszłości

BLOK GAZOWO-PAROWY W ELEKTROCIEPŁOWNI ŻERAŃ

BLOK GAZOWO-PAROWY
Nowy blok energetyczny w Elektrociepłowni Żerań będzie
jedną z najnowocześniejszych jednostek gazowo-parowych
w kraju. Zostanie wyposażony w turbinę gazową klasy F
z kotłem odzysknicowym oraz turbinę parową.
Parametry bloku pozwolą na utrzymanie mocy
wytwórczych na poziomie zapewniającym dostawy
ciepła dla systemu warszawskiego, przy zachowaniu
konkurencyjności cen ciepła dla mieszkańców Warszawy.
Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017-2020.
Budowa zostanie przeprowadzona w formule EPC
– projektowanie, kompletacja dostaw, realizacja pod klucz.

PARAMETRY TECHNICZNE BLOKU
• moc elektryczna brutto: 497 MWe
• moc cieplna maksymalna: 326 MWt
• paliwo: gaz ziemny
• zużycie paliwa: 836 Mj/s (83 600 Nm3/h)
• średnia sprawność: 58 proc.

Wizualizacje nowego bloku gazowo-parowego w Ec Żerań

RYS HISTORYCZNY
2009
maj

przyjęcie koncepcji zakładającej budowę bloku
gazowo-parowego o mocy około 400 MWe

2011
17 sierpnia

pierwszy wniosek w projekcie – o określenie
warunków przyłączenia do sieci przesyłowej
OSP GAZ-SYSTEM S.A.

2012
16 sierpnia

pierwsza prawomocna decyzja w projekcie
- o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia

2014
25 listopada

ogłoszenie przetargu na wybór generalnego
wykonawcy inwestycji



Zarząd PGNiG TERMIKA z przedstawicielami Konsorcjum

2016
13 lipca

unieważnienie przetargu (oferta z najniższą
ceną 1,890 mld zł brutto, przewyższała
zakładany budżet wynoszący 1,6 mld zł brutto),

24 lipca

ogłoszenie drugiego przetargu na wybór
generalnego wykonawcy inwestycji

19 października

zaproszenie wybranych podmiotów do złożenia
ofert w ramach drugiego przetargu

2017 
16 lutego

termin składania ofert na blok gazowo-parowy
w ramach drugiego przetargu

17 maja

PGNiG TERMIKA wybiera wykonawcę inwestycji
– Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems
Europe (Niemcy)
– Mitsubishi Hitachi Power Systems (Japonia)
– Mitsubishi Hitachi Power Systems
Europe (Wlk. Brytania)
– Polimex-Mostostal

29 czerwca

uroczyste podpisanie kontraktu
na budowę bloku gazowo-parowego
w Elektrociepłowni Żerań

25 października

wmurowanie Aktu Erekcyjnego
pod budowę bloku

2020 
oddanie do eksploatacji bloku
gazowo-parowego w Ec Żerań

Kontrakt na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego

Wizualizacja bloku gazowo-parowego na terenie Elektrociepłowni Żerań

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Realizacja projektu ma na celu zmodernizowanie
Elektrociepłowni Żerań. Dzięki budowie nowego
bloku energetycznego, wyeksploatowane kotły
węglowe zostaną wycofane z eksploatacji.
Nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie
produkcji energii elektrycznej w Ec Żerań
o ok. 55 procent. Inwestycja wzmocni
bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji warszawskiej.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Parametry techniczne bloku będą spełniały europejskie
kryteria ochrony środowiska – wymagania
Dyrektyw ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz
wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii).
Tym samym nowy blok gazowo-parowy przyczyni się
do odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Miejsce budowy bloku na terenie Ec Żerań

