TBRC

Wyspowe stacje regazyfikacji z systemem odzysku
energii elektrycznej i termicznej

Darmowy chłód i energia elektryczna z procesu
regazyfikacji LNG – całoroczne ośrodki zimowe.
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Założona w 2015
Spółka technologiczna
Autorzy kilkunastu
patentów:

Energetyka

Gazownictwo

Automotive

C-GEN
Zeroemisyjna elektrownia
węglowa

TBRC
Wyspowa regazyfikacja
ciekłego gazu ziemnego z
odzyskiem chłodu i
energii elektrycznej

AIRGINE
Układ napędowy do
pojazdów zasilany
sprężonym powietrzem

Mineralizacja
(zgazowanie) odpadów z
darmową produkcją
mocznika

Kluczowe pojęcia

LNG

Gaz ziemny w formie cieczy i bardzo niskiej
temperaturze (poniżej –163 °C). Podczas
skraplania objętość gazu zmniejsza się 630 razy,
co pozwala na łatwy transport morski i drogowy.

Regazyfikacja LNG

Proces zmiany stanu skupienia gazu ziemnego z
ciekłego z powrotem w gazowy, by móc go
wykorzystać do celów gospodarczych.
Podgrzewamy LNG -> Następuje rozprężenie
-> Używamy gazu tak, jak gazu z gazociągu.

Chłód

Energia termiczna zawarta w skroplonym LNG. W
dziś stosowanych sposobach regazyfikacji jest w
całości tracona.
Czy aby na pewno nie da się tego chłodu
odzyskać i wykorzystać?
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LNG
–163 °C

GAZ

Skraplanie
• Katar, Norwegia, USA
• Potencjał terminala w
Świnoujściu – 7.5 mld nm3
• Wartość energii elektrycznej
zużytej w procesie skroplenia:
3 807 107 Mwhel
• 3,39 mld zł – koszt skroplenia
(cena Henry Hub - Sabine Pass)
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Transport
• Transport LNG do
Świnoujścia
• Transport tankowcami
kriogenicznymi (temperatura
cieczy: -163 °C)

Regazyfikacja
• Regazyfikacja na terminalu
• Konieczność podgrzania –
bezpowrotna utrata 2%
wolumenu
przetransportowanego LNG
(utrata 150 mln nm3)

Koszt
Koszt skroplenia

3,39 mld złotych to kwota,
którą płacimy za skroplenie
gazu u dostawcy w celu
transportu do terminala w
Świnoujściu.
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Strata
Strata:
2% wolumenu LNG
150 mln nm3
(≈ 200 mln zł)

Odzysk TBRC
Odzysk:
100% wolumenu gazu do
dyspozycji
Wartość zmagazynowanej
w LNG energii chłodu i en.
El. Szacujemy na 1.8 mln
złotych, którą zgodnie z
przelicznikiem 1 t LNG =
0,23 Mwh w chłodzie i
1 t LNG = 0,11 Mwhel

Ekwiwalent
Koszt wybudowania farmy
wiatrowej, która wyprodukuje
ekwiwalent
odzyskanej
w
technologii
TBRC
energii
chłodu i energii elektrycznej –
4.2 mld złotych

TBRC w 4 krokach
Transport LNG cysternami
przez PGNiG Obrót Detaliczny

Krok 1

Dostarczamy LNG (ciekły gaz ziemny)
do stacji regazyfikacji TBRC w pobliżu
ośrodka sportów zimowych

Krok 2 - TBRC

Regazyfikacja: zmiana stanu
skupienia gazu z ciekłego w lotny

Kluczowa korzyść
Im bliżej ośrodka, tym więcej
energii można bezpośrednio
odzyskać i wykorzystać w
ośrodku sportów zimowych

Krok 3

Odzyskujemy chłód i energię
elektryczną z procesu regazyfikacji

Krok 4

Wykorzystujemy gaz tak, jak przy
normalnym pobraniu z sieci gazowej
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Wyspowa stacja
regazyfikacji LNG
W odróżnieniu od istniejących
technologii nie spalamy gazu –
brak emisji dwutlenku węgla i
czystsze powietrze

100% gazu pozostaje u gestora
do wykorzystania: na inne cele
energetyczne (ciepło, energia
elektryczna, CNG)

Wyspowa stacja regazyfikacji LNG
Pozwala na miejscu zmieniać stan skupienia gazu ziemnego z ciekłego (LNG) z
powrotem w lotny. Nie ma konieczności kosztownego i długotrwałego
przyłączenia się do sieci gazowej i podpisywania umów z PGNiG.
Zlokalizowana w pobliżu ośrodka wykorzystującego chłód, stacja regazyfikacji
LNG pozwoli zapewnić niską temperaturę wewnątrz obiektu sportowego, z
odzyskiem energii elektrycznej.
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Darmowy
chłód

Odzysk
energii
elektrycznej

Brak
formalności
związanych z
przyłączeniem

Dostęp do
gazu bez
względu na
lokalizację

TBRC - zastosowania
Lodowiska
Tory
saneczkarskie
Stoki narciarskie
Turystyka narciarska

Wykorzystanie użytecznego
chłodu odpadowego do
utrzymania stoku narciarskiego
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Clean World Energy Systems
Sp. z o. o.

Przykładowa lokalizacja

Ośrodek sportu zimowego
Stok narciarski Winterpol/Biały Jar

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu

Stacja TBRC

[dostarczenie chłodu,
energii elektrycznej i
cieplnej dla szkoły oraz
chłodu dla wyciągu
narciarskiego]
ok 1500 m2

TBRC dla turystyki

Zaopatrzenie w gaz i
całoroczny dostęp do chłodu i
energii elektrycznej

Zaopatrzenie
miasta w gaz
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Nadmiarowy gaz można
wtłoczyć do sieci gazowej

Turystyka narciarska

Produkcja sztucznego śniegu, używanego w tradycyjnych, krytych ośrodkach narciarskich, wymaga potężnych nakładów energii elektrycznej.
Technologia TBRC pozwala pozyskiwać lód i śnieg dzięki energii chłodu zawartej w LNG bez konieczności zakupu energii elektrycznej.
Chłód odpadowy stanowi produkt uboczny procesu regazyfikacji LNG w technologii TBRC. Zlokalizowanie ośrodka narciarskiego w pobliżu
stacji regazyfikacji pozwala wyeliminować podstawowy koszt utrzymania całorocznej, zimowej działalności turystycznej.

Manchester

Chill Factor: Indoor Skiing & Indoor Snowboarding

180 m
3
2
15 000 m2

-

najdłuższa trasa zjazdowa
stoki narciarsko-snowboardowe
wyciągi orczykowe,
powierzchnia

50 m i 25 m - wysokość wyciągów
100 m
- szerokość tras

Manchester

Chill Factor: Indoor Skiing & Indoor Snowboarding

Dubaj

Ski Dubai Resort

400 m
.
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22 500 m2
85 m
80 m

-

najdłuższa trasa zjazdowa
stoków narciarsko-snowboardowych
powierzchnia
wysokości
szerokości

3 sztuki
.
3 000 m2
30 t śniegu
600 ton
1100 MWh

- 2 wyciągi orczykowe, 1 wyciąg krzesełkowy
- snowpark : lodowisko, szkółka narciarska, tor
saneczkowy, jaskinia lodowa
- dzienna produkcja
- roczna emisja CO2
- roczna prod en. el. na wewnętrzne potrzeby

Dubaj

Przy zastosowaniu technologii TBRC energia chłodu z
regazyfikacji LNG może być w całości wykorzystana do
mrożenia wody i produkcji śniegu oraz zasilania obiektu
w energię elektryczną.
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Alpincenter Hamburg-Wittenburg

• 30.000 m² powierzchnia śniegu
• -1°C całoroczna temp. w hali
• 330 m długość stoku
• 120 m szerokość stoku

•

3 wyciągi: główny, dla początkujących i dla dzieci

•

31 % pochylenie stoku

•

3,6 MW dachowe panele fotowoltaiczne

Porównanie kosztów zakładu narciarskiego z TBRC i bez TBRC
Z TBRC

Bez TBRC

Koszt energii elektrycznej
niezbędnej do wytworzenia chłodu

0

400 PLN / MWh

Koszt energii elektrycznej
niezbędnej do zasilenia energią
elektryczną obiektu

0

400 PLN / MWh

Koszt wybudowania instalacji
produkcji chłodu *

DLA OBU RODZAJÓW INSTALACJI KOSZTY INWESTYCYJNE
MOGĄ BYĆ PORÓWNYWALNE

* Zależne od wielkości instalacji
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Wymogi techniczne wobec lokalizacji TBRC
1000 m2

Powierzchnia działki na
której zbudowana zostanie
stacja regazyfikacji

Dostęp do sieci
energetycznej
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Dostęp do drogi
Ciąg komunikacyjny – LNG
wożone jest cysternami

Przyłącze gazowe
Dostęp do sprzedaży
nadmiarowego gazu do sieci

Zapraszamy do kontaktu.

Clean World Energy
Systems Sp. z o. o.
www.cwes.pl
Ul. Tytusa Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
505-123-084
515-939-894
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