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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-02-105/10-00 Działanie 1.4
Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
CZEŚĆ III
ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie pod klucz instalacji badawczej
„Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA,
zwanych dalej ZAK, na działce nr 291/2, ujętej w księdze wieczystej nr OP1K/45724/9 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Kędzierzynie – Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przeznaczeniem obiektu jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Etap badawczo – rozwojowy,
którego dotyczy niniejsze opracowanie, obejmuje instalację o mocy do 1 MW.
Prace inwestycyjne rozpoczną się w najbliższym możliwym terminie po przeprowadzeniu procedury
wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
Lokalizacja projektu - Mapa lokalizacji Instalacji
Lokalizacja miejsca inwestycji w Kędzierzynie – Koźlu na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA,
ul. Mostowa 30A
Plan:
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Schemat rozłożenia obiektów:

Gazy
z OXO

Gaz
z koksowni

LEGENDA:
1. Węzeł oczyszczania wodoru
2. Zbiornik pośredni wodoru V=100 m³, P=3,5 bar
3. Kompresor gazu koksowniczego Q=700 m³/h, P=3,5/12 bar
4. Kompresor mieszaniny wodorowej Q=700 m³/h, P=3,5/12 bar
5. Zbiornik buforowy gazu koksowniczego V=15 m³, P=12 bar
6. Zbiornik buforowy wodoru V=15m³, P= 12 bar
7. Agregat ko generacyjny 200 kW
8. Agregat gazowy 420 kW
9. Agregat gazowy 420 kW
10. Turbina gazowa 200 kW
11. Ogniwo wodorowe
12. Pomieszczenie agregatów
13. Pomieszczenie turbiny gazowej
14. Pomieszczenie ogniwa wodorowego
15. Budynek administracyjny – kubatura ~1000 m³
16. Pomieszczenie kompresorów – kubatura ~200 m³
Łączna kubatura poz. 12, 13, 14 ~17000 m³

Opis procesu produkcyjnego:
Z Instalacji Alkoholi OXO dostarczany jest gaz do instalacji badawczej trzema strumieniami, a z instalacji
zewnętrznej dostarczany jest gaz koksowniczy:
1. Gaz koksowniczy
2. Wodór z pętli butanolowej
3. Wodór z pętli oktanolowej
4. Purge-gazu propylenowego
Oprócz gazu koksowniczego, który jest kierowany bezpośrednio bez oczyszczania do agregatu gazowego,
pozostałe strumienie gazów odpadowych o dużej zawartości wodoru będą oczyszczane w węźle
oczyszczania. W związku z tym, że ciśnienie w poszczególnych strumieniach jest różne, należy je
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zredukować do ciśnienia 3,5 bar. Razem zmieszane zostaną w zbiorniku pośrednim o pojemności 100
m3. Następnie zostaną sprężone w kompresorze do 12 bar i jako jeden strumień skierowane zostaną do
zbiornika buforowego, również wraz z gazem koksowniczym. Zasilanie agregatów gazowych sprzężonych
z generatorem prądu elektrycznego i turbiny gazowej będzie bezpośrednio z buforów zredukowanym
ciśnieniem do 6 bar. Niewielkie ilości oktanolu skroplą się w zbiorniku buforowym i odprowadzone będą
do odrębnego zbiornika. Osobnym zagadnieniem jest zasilanie ogniwa wodorowego, którego gaz będzie
oczyszczany w węźle oczyszczania do czystości wodoru 98,5 % i okresowo skierowany pod niewielkim
ciśnieniem do ogniwa.
Niezbędnym elementem instalacji będzie także:
• system do monitorowania szczelności rurociągów wodorowych,
• system do monitorowania zbiorników buforowych,
• system do lokalnych pomiarów stężeń wodoru (ewent. i innych niebezpiecznych substancji,
w zależności od ostatecznej decyzji o wyborze strumieni paliw),
• układ do kontroli stężenia tlenu w atmosferze obiektu,
• system do monitorowania drgań i przemieszczeń kątowych (przechyłów) rurociągów
wodorowych.
Oprócz instalacji przygotowania paliwa, która zlokalizowana będzie poza halą badawczo-produkcyjną,
w skład instalacji badawczej wchodzi hala produkcyjno-badawcza o kubaturze ~17000 m3, w której będą
przeprowadzane badania spalania odpadowego wodoru w silnikach energetycznych:
• 3 agregaty gazowe o mocy 200 kW i 2x420 kW
• Turbina gazowa o mocy ~ 200 kW
• Ogniwo wodorowe o mocy około 50 kW
Przewidziany jest odzysk ciepła z chłodzenia silników jak również ze spalin, tak żeby uzyskać jak
najwyższą sprawność energetyczną układu. Wytworzona energia elektryczna i cieplna dostarczane będą
do sieci ZAK.
Instalacja badawcza posiadać będzie również zaplecze o kubaturze ~1000 m3, w którym znajdować się
będzie:
• Sterownia na 3 stanowiska
• Magazyn podręczny

Założenia do budowy instalacji:
• projektowanie instalacji odbywać się będzie przy czynnym udziale zespołu autorskiego,
• urządzenia zastosowane w inwestycji będą pochodziły z zakupów u liderów dostaw maszyn i
urządzeń określonego typu,
• kupowane urządzenia będą nowe, co do typu i co do przeznaczenia (wykonane według
projektu),
• całość procesu jest sterowana automatycznie z możliwością sterowania ręcznego.
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Analiza lokalizacyjna i ochrona środowiska:
Przeprowadzona wstępna analiza wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia
wykazała, że:
1. Obiekty będą posiadać stacjonarne źródła emisji zanieczyszczeń atmosferycznych.
2. Emisja hałasu z wszystkich projektowanych źródeł pochodzić będzie ze sprężarek i
agregatów prądotwórczych. Szacunki wykazały, że dla pory dziennej i nocnej zachowane
są dopuszczalne standardy hałasu na terenie objętym opracowaniem.
3. Woda dla celów sanitarnych i technologicznych pobierana będzie z projektowanego
przyłącza wodociągowego, dostarczana do obiektów i zużywana będzie dla celów
sanitarnych i bytowych pracowników, a także celów produkcyjnych. Woda w technologii
będzie używana w obiegu zamkniętym i uzdatniana zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa. Inwestor jest w trakcie procedur zapewniających dostawy
wody.
4. Bytowe ścieki sanitarne poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą
do istniejącej kanalizacji (odbiór ścieków zapewnia dostawca mediów, są one kierowane do
zewnętrznej oczyszczalni ścieków).
5. Spływy deszczowe z dachów budynków, terenów zielonych odprowadzane będą poprzez
projektowaną wewnętrzną sieć kanalizacji do kanalizacji ZAK.
6. Wytwarzane odpady komunalne gromadzone odprowadzane będą przez specjalistyczną firmę.
Odpady wytworzone w czasie prowadzenia prac budowlanych winny być zagospodarowane
przez Wykonawcę prac budowlanych.
Analiza istniejącej infrastruktury technicznej:
Dostępność i charakterystyka istniejącej infrastruktury komunikacyjnej (drogi, tory kolejowe) - dla
instalacji masy przewożonych materiałów są znikome do przelotowości dróg gminnych, powiatowych i
wojewódzkich. Całość transportowanego surowca odbędzie się poprzez rurociągi.
Analiza stanu istniejącej infrastruktury techniczno przemysłowej - komplet infrastruktury dostępny w
bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji inwestycji.
Główne elementy składowe instalacji:
• instalacja sprężania i przepompowania z zastosowaniem dodatkowych uszczelnień systemu),
• instalacja oczyszczania strumieni wodorowych,
• zbiornik przechowywania wodoru z osprzętem ze specjalnych stali stopowych utwardzanych z
Specjalnymi powłokami anty upływnościowymi wodoru,
• hala ze strefą EX (strefa wybuchowa, której użytkowanie wiąże się ze stałym dozorem
parametrycznym) wraz z halą produkcyjną. Konstrukcja hali ze strefą EX i cały osprzęt w
wykonaniu specjalnym,
• komplet instalacji rurociągowej (doszczelnionej powłokami przeciwupływnymi),
• pompy do gazu,
• silniki na wodór,
• generator prądu,
• wymienniki ciepła,
• infrastruktura wewnętrzna,
• infrastruktura zewnętrzna.
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Główne elementy składowe wyszczególnione zostały na powyższym schemacie ideowym instalacji.
Z uwagi na trwające prace badawcze związane z realizacją dodatkowych zadań badawczych SKOTAN
SA zastrzega sobie prawo zmian w zakresie niektórych elementów składowych instalacji.
Przedmiotowe zmiany, z uwagi na rozpatrywane opcje, nie wpłyną na wzrost kosztów związanych z
przedmiotowym zamówieniem.
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