Transformacja ciepłownictwa na
przykładzie nowatorskich projektów
energetycznych realizowanych przez
Metrolog Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2021 r.

podstawowe informacje o firmie
• METROLOG jest firmą inżynierską, specjalizującą się w świadczeniu
usług dla sektora energetyki cieplnej
• obecną na rynku od 1991 r. i zatrudniającą blisko 180 osób
• od 1995 roku członek Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
• od 31 stycznia 2018 r. METROLOG dołączył do Grupy CEZ
• siedziba firmy mieści się w Czarnkowie, oddział w Poznaniu oraz biura handlowe w Kłodzku,
Rzeszowie, Warszawie, Dąbrowie Górniczej, Opole,
• spółka ma w swojej ofercie produkcję węzłów cieplnych, budowę źródeł ciepła, stacji uzdatniania
wody oraz obiektów kubaturowych, a także usługi serwisowe i sprzedaż urządzeń dla
ciepłownictwa

Siedziba główna ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

Oddział Poznań ul. Piątkowska 212a, 61-693 Poznań

rozbudowa siedziby spółki
• powiększenie zasobów produkcyjnych,
• realizacja inwestycji własnej polegającej na budowie budynku biurowo-magazynowoprodukcyjnego z przebudową części istniejącego budynku biurowego w Czarnkowie,
zakończona w grudniu 2020 roku,
• powierzchnia inwestycji: całkowita 2.865,19 m2, w tym magazynowa 2,096,62 m2

co nas wyróżnia
•

projektowanie i budowa węzłów cieplnych wg
indywidualnych wymagań klientów,

•

projektowanie i budowa hybrydowych węzłów cieplnych
z wykorzystaniem OZE i pomp ciepła,

•

projektowanie i realizacja kontraktów energetycznych
polegających na połączeniu różnych technologii (CHP,
OZE, pompy ciepła) w jeden centralnie zarządzany
system,

•

projektowanie i realizacja innowacyjnych projektów
związanych z zagospodarowaniem ciepła odpadowego,
optymalizacją i modernizacją gospodarki energetycznej,

•

budowa i modernizacja systemów uzdatniania wody,

•

budowa obiektów kubaturowych,

•

serwis instalacji ciepłowniczych,

•

hurtownia urządzeń dla ciepłownictwa,

•

analizy techniczno – ekonomiczne związane z
modernizacją gospodarki energetycznej, nadbudowy
zakłady układem kogeneracyjnym, itp.

Ciepła w akumulatorze [MWh]

analizy techniczno – ekonomiczne
związane z budową układów kogeneracji
Praca akumulatora – tryb 1
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•

Analiza profilu zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód,

•

Dobór optymalnego rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym,

•

Optymalizacja wykorzystania ciepła pozwalająca na pracę z najwyższą sprawnością
ogólną,

•

Określenia czasu zwrotu z inwestycji w stosunku do wariantu referencyjnego,

•

Wsparcie na etapie przygotowania inwestycji (promesa koncesji, wniosek do
operatora sieci elektroenergetycznej, gazowej).
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Projekty
zrealizowane

budowa systemu kogeneracji w Szlachęcinie
• dostawa i montaż układu wysokosprawnej kogeneracji opartej na silniku
gazowym w kontenerze, o mocy elektrycznej 1001 kWe i mocy cieplnej 1300 kWt
umieszczonej w nowo wybudowanym budynku technicznym,
• wykonanie stacji pomp ciepła o mocy grzewczej 1641 kW, składającej się z 8
pomp połączonych w kaskadę
• wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do zasilania jednostki
kogeneracyjnej oraz przyłącza cieplnego na odcinku nowo wybudowanego
budynku technicznego do istniejącej sieci.

Termin realizacji: 31.05.2019 r. – 7.12.2020 r.

Veolia – odzysk ciepła w fabryce Volkswagen Poznań
•
•
•
•

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i uruchomienie węzła cieplnego o mocy 1,8 MW
dla budynku „EC1” oraz połączenie jej z systemem ciepłowniczym,
wykonanie robót elektrycznych i AKP w węźle cieplnym „Sprężarkownia”,
Wykonanie robót elektrycznych w węźle cieplnym EC,
Stworzenie pionierskich rozwiązań w zakresie automatyki i sterowania.

KORZYŚCI DLA KLIENTA:
•redukcja emisji CO2
•zmniejszenie zużycia wody do chłodzenia
•zmniejszenie kosztów produkcji
•podniesienie gwarancji dostaw ciepła
•poprawa wizerunku firmy

optymalizacja gospodarki energetycznej
w zakładach mleczarskich
•
•
•
•
•

wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej,
dostawa kontenerowego Agregatu Kogeneracyjnego o mocy 430 kWe i około 560 kWt,
wykonanie systemu podgrzewu mleka z obiegiem pośrednim opartym na wodzie i
wymienniku w wykonaniu higienicznym woda/mleko;
wykonanie systemu podgrzewu wody kotłowej;
montaż akumulatora ciepła zasilanego ciepłem z Agregatu kogeneracyjnego.

modernizacja źródła ciepła i energii dla
obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku
•
•
•

dostawa i montaż układu wysokosprawnej kogeneracji opartej o silnik gazowy o mocy
elektrycznej 0,999 MWe i mocy cieplnej 1,067 MWt umieszczonej w dostosowanym
pomieszczeniu hali kotłów
wykonanie instalacji odzysku ciepła z silnika gazowego i spalin, instalacji chłodzenia
mieszanki, instalacji chłodzenia awaryjnego, instalacji oleju smarnego, instalacji
doprowadzenia gazu do pomieszczenia agregatu kogeneracyjnego, instalacji wentylacji
roboty konstrukcyjno - budowlane

Termin realizacji: 30.04.2019 r. – 11.12.2020
Wartość kontraktu: 7.993.770,00 zł. brutto

Projekty CHP w
realizacji

budowa elektrociepłowni gazowej EC Przemyśl
•
•
•
•

dostawa i montaż wysokosprawnej kogeneracji opartej na dwóch silnikach gazowych
o łącznej mocy elektrycznej 5,2 MWe i łącznej mocy cieplnej 5,4 MWt
dostawa i montaż kotła wodnego szczytowo – rezerwowego zasilanego paliwem gazowym
o mocy 5,4 MWt
wykonanie instalacji odzysku ciepła z silników gazowych i spalin, instalacji chłodzenia
mieszanki, instalacji chłodzenia awaryjnego, instalacji oleju smarnego, instalacji
doprowadzenia gazu, instalacji wentylacji
budowa budynku i wykonanie wszelkich instalacji niezbędnych dla funkcjonowania zakładu

Termin realizacji: 11.03.2020 r. – w trakcie
Wartość kontraktu: 29.433.900,00 zł. brutto

budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile
•
•
•
•

dostawa i montaż wysokosprawnej kogeneracji opartej na trzech silnikach gazowych
o łącznej mocy elektrycznej 8,5 MWe i łącznej mocy cieplnej 8,4 MWt
dostawa i montaż kolektorów solarnych o łącznej powierzchni 185 m2
wykonanie instalacji odzysku ciepła z silników gazowych i spalin, instalacji chłodzenia
mieszanki, instalacji chłodzenia awaryjnego, instalacji oleju smarnego, instalacji
doprowadzenia gazu, instalacji wentylacji, instalacji elektrycznej
budowa budynku i wykonanie wszelkich instalacji niezbędnych dla funkcjonowania zakładu

Termin realizacji: 28.08.2020 r. – w trakcie
Wartość kontraktu: 41.660.100,00 zł. brutto

Innowacyjne
kompaktowe węzły
ciepłownicze z
pojemnością

Układy hybrydowe węzłów cieplnych
1. Węzeł ciepłowniczy z kolektorem słonecznym

Węzeł ciepłowniczy z podgrzewaniem ciepłej wody (c.w.) za pomocą obiegu kolektora
słonecznego przyłączonego do: zbiornika buforowego (OP1) lub do zasobnika c.w. (OP2)
lub do dolnej wężownicy podgrzewacza pojemnościowego c.w. (OP3)

Układy hybrydowe węzłów cieplnych
2. Węzeł ciepłowniczy z pompą ciepła

Węzeł ciepłowniczy z podgrzewaniem ciepłej wody (c.w.) za pomocą pompy ciepła
przyłączonej do: zbiornika buforowego (OP1) lub zasobnika c.w. (OP2) lub do dolnej
wężownicy podgrzewacza pojemnościowego c.w. (OP3)

dziękujemy za uwagę

W celu uzyskania dodatkowych informacji
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
firmy METROLOG Sp. z o.o.
www.metrolog.pl

