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Energie Iasi
28 septembrie
2017

VEI – Operator al SACET Iași (1/2)
VEI exploatează SACET Iași în cadrul Contractului de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu energie termică - producţie, transport, distribuţie şi
furnizare, intrat in vigoare in noiembrie 2012.
Durata contractului: 20 de ani.
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Electricitate
livrată în SEN
2

22

Echipamente Producţie VEI
CET II

CET I
K1
120 t/h

K2
120 t/h

Schema de functionare:

K3
120 t/h

Perioada

2017 [F1]

Ian. – Feb.

K2+TA1+TA2 [CAF 3]

Mar. – Apr.

K2+TA1 [CAF 3]

LANG 25 MW

TA 2

CAF 3
100Gcal/h

CAF 1
50 Gcal/h

G

K1
420 t/h

K2
420 t/h

DSL 50 MW

Mai – Sep.

CAF1 [CAF 3]

Oct. – Dec.

K2+TA1 [CAF 3]

TA 1

DKUL 50 MW

G

TA 2

G

B Tf Bz

B Tf Bz

80 Gcal

30 Gcal

B Tf Bz
80 Gcal

B Tf Vf
3x40 Gcal/h

Magistrala de legatura CET I - CET II

12,5 Km
1

2

3

4

5

RETUR - Magistrale de
transport apa fierbinte

1

2

3

4

2xDn 1100

5

TUR - Magistrale de
transport apa fierbinte

IASI
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Reţele termice

 RT: 97,536 km de traseu, din care 11,5
km de traseu conductele de legatura
intre CET 1 Iasi si CET 2;
 RD: 124,4 km de traseu;
 161 PT și MT;
 75 MT la consumatori.
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Actiuni 2012-2017
Optimizarea permanenta a productiei energiei termice in cogenerare cu energia electrica

Monitorizarea continua a consumurilor de energie electrica, apa industriala,
combustibili si interventia imediata in cazul cresterii acestora
Asigurarea combustibilului necesar functionarii continue a centralei

Implicarea intregului personal in optimizarea functionarii prin stabilirea de obiective si
indicatori de performanta pentru fiecare post in parte
Calificarea CET 2 pentru servicii de reglaj al Sistemului Energetic National
Fiabilizare cazane energetice CET 2
Urmarirea asigurarea calitatii si continuitatii furnizarii energiei termice la clientii finali
Organizarea echipelor de interventie 24h/24h, 7 zile din 7
Implementarea proiectelor cu finantare europeana
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POS Mediu 2007-2013 (Program Operational
Program pentru proiecte de mediu) – axa prioritara 3
o

Valoarea totala a proiectului= 54 MEuro

o

Beneficiarul proiectului : Primaria Municipiului Iasi, in calitate de proprietar a sistemului
centralizat de termoficare concesionat catre Veolia pe o perioada de 20 de ani.

o

Principalul obiectiv:
o

o

o

Conformarea celor doua centrale de productie (CET 1 Tudor - pe gaz, si CET 2 Holboca – pe
carbune) la noile standarde de mediu in vigoare incepand cu anul 2016

CAF 1 - CET Tudor (10,6 MRon) a fost modernizat, cu reducerea puterii la 50Gcal/h pentru a fi
adaptat cererii de energie termica. – Este utilizat pentru producerea energiei termice in perioada de
vara (16 aprilie – 15 octombrie).
CAF 3 - CET Tudor 100Gcal/h (13,4 MRon) a fost modernizat la aceeasi putere nominala –
Este capacitatea de productie de rezerva in perioada 16 octombrie 15 aprilie.
o

Au fost automatizate in totalitate, prevazute cu sisteme de monitorizare a cantitatii de
combustibil, scopul fiind cresterea eficientei energetice si reducerea emisiilor poluante.
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Conformare CET 2 Holboca cu noile norme de mediu
o

Retehnologizare cazan nr. 2 420 t/h CET 2 Iasi DENOXARE (12,7 MRon):
o Instalatie DENOXARE: sistem OFA plus utilizare injectie UREE
o Obiectivul este reducerea emisiilor de NOx sub limita maxima admisa (200 mg/Nm3)

o

Desulfurare (DESOX) la Cazanul nr. 2 din CET 2 Iasi (96,4 MRon):
o Instalatia DESOX: stare uscata, utilizeaza var stins
o Obiectivul este reducerea emisiilor de SOx sub limita maxima admisa (200 mg/Nm3).

o

Instalatie colectare zgura si cenusa la Cazanul nr. 2 din CET 2 Holboca (16,4 MRon):
o Obiectivul este captarea uscata a zgurii si cenusii de la cazanul nr. 2 si oprirea instalatiei de
captare in stare umeda.

o

Reabilitare Pompe Termoficare CET Iasi I si CET Iasi II (8 Mron):
o La CET 1 Iasi s-au instalat 4 pompe cu turatie variabila si 2 pompe cu turatie fixa.
o La CET 2 Iasi s-au instalat 2 pompe cu turatie variabila

o

Retehnologizare retele sistem centralizat de incalzire (34 MRon):
o Au fost reabilitati 5,5 km de traseu (11 km de conducta) de retea primara (Magistrala 2), prin
schimbarea conductelor clasice cu conducte preizolate.
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Folosirea RDF in procesul de producere a energiei in
CET –uri (1)
DESCRIERE

Echipamente suplimentare de productie :
proiect privind transformarea deseurilor
in energie

ACTIUNI
 Utilizarea RDF rezultat da la Statia de sortare si
tratare a deseurilor Tutora

OBIECTIVE

 Energie ieftina pentru clientii SACET
 “Zero” Deseuri in Municipiul Iasi
Implementare:

Cost:

Beneficii:
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Folosirea RDF In procesul de producere a energiei in
CET –uri (2)
DATE INITIALE ESTIMATIVE

 Cantitate anuală preluată de RDF: între 50-70,000 to/an, imbalotaţi la Ţuţora şi
livraţi către Holboca;
 Puterea calorifică necesară a RDF-ului: între 2,800-3,200 kcal/kg, respectiv 11,70013,400 kJ/kg;
 Perioada estimată de utilizare a RDF-ului pentru incinerare : septembrie - aprilie;
 In funcţie de detaliile tehnologice ale viitoarei instalaţii de incinerare RDF de la
Holboca, ne propunem să analizăm diverse scenarii de fezabilitate pentru această
investiţie pe care o dorim realizată la Holboca.
ACTIUNI NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

 asigurarea cofinantarii (POIM) prentru realizarea instalatiei de incinerare a RDF
 introducerea unui sistem de promovare prin bonus pentru energia produsa
utilizand drept combustibil RDF rezultat din sortarea si tratarea deseurilor
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