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Szanowni Państwo! 

 

Proponujemy rozważyć możliwość wytwarzania energii elektrycznej 
BEZ SPALANIA PALIW, lecz KOSZTEM RÓŻNICY CIŚNIEŃ GAZU ZIEMNEGO! 

 
Zestaw turbogeneratora, t.j. agregat prądotwórczy ZGT «TurboSfera» to 
innowacyjny projekt opracowany przez grupę firm TurboSfera: Sp.z o.o. 

«Research and Engineering Center Energotech» and Sp.z o.o. «TurboEnergy». 
 
Rozwiązanie techniczne przeznaczone jest do generowania dodatkowej energii 
elektrycznej wykorzystując tylko różnicę ciśnienia gazu. Zwiększa efektywność 
wykorzystania paliw i pozwala na uzyskanie przyjaznego dla środowiska źródła 
energii elektrycznej. Co najważniejsze, umożliwia oszczędności roczne 
unikniętego zakupu energii elektrycznej z sieci zewnętrznej, lub przychody z jej 
sprzedaży dla zewnętrznego konsumenta. 
 
ZGT «TurboSfera» jest innowacyjnym rozwiązaniem stosowanym na stacjach 
redukcyjnych w sektorze przemysłowym i komunalnym w celu użytecznego 

wykorzystania ciśnienia gazu, jak pokazano poniżej. 

 

 
Aby ocenić korzyści z zastosowania ZGT «TurboSfera» wystarczy wykonać 3 
proste kroki: 
1. Określić przepływ i spadek ciśnienia gazu ziemnego na obiekcie (wypełnić 
ankietę do analizy w załączniku). 
2. Wybrać instalację z Typoszereg produkcji skontaktować się z naszymi 
specjalistami w celu doboru instalacji. 

3. Ocenić roczny zysk z instalacji za pomocą następującego przykładu: 
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Przy mocy instalacyjnej 10 kW roczna produkcja energii wynosić będzie 80 000 kWh, 
oraz cenie zakupu energii elektrycznej wraz z dystrybucją 0.35 PLN  / kWh,  
oszczędność wyniesie 28 tys.PLN . 

 
Proponowana lista modeli pozwala na wykorzystanie jednostek 
turbogeneratora wpunktach wyjścia z systemu przesyłowego, stacjach 
redukcyjnych I i II stopnia oraz , w przemysłowych stacjach i instalacjach 
redukcyjnych. 
 
Produkowane przez nas modele pracują w zakresie przepływu gazu od 500 do 
40000 Nm3/h  i ciśnieniu wlotowym gazu do 6,3 MPa co pozwala na uniwersalne 

zastosowanie tego typu urządzeń. Agregaty turbinowe są projektowane i 
produkowane zgodnie ze wszystkimi wymogami nowoczesnych standardów o 
czym świadczą uzyskane przez nas certyfikaty jakości. 
 

Główne cechy techniczne ZGT 

Nr. 

w/k 
Nazwa parametru Wartość parametru 

1 MOP - Maksymalne ciśnienie robocze, MPa 0,6/1,2/5,4/6,3 

2 ciśnienie robocze gazu na wlocie, MPa 0,2 - 6,3 

3 ciśnienie gazu na wylocie, kPa (abs) 110 kPa – 1,2 MPa 

4 Zakres przepływu gazu, Nm3/h. 500 - 40000 

5 Minimalna temperatura gazu za ZGT 0  

6 Maksymalne Ciśnienie robocze cieczy chłodzącej, , MPa 0,4 

7 Minimalna temperatura cieczy chłodzącej na wlocie do TG, ° C 30 

8 Wytwarzana moc elektryczna, kW 5 - 400 

9 Napięcie znamionowe, kV 0,4 

10 Częstotliwość znamionowa, Hz 50 

11 Znamionowa prędkość synchroniczna obrotów wału, obr/min 3000 

12 Automatyczny system sterowania  Na podstawie 

programowalnych 

sterowników 

logicznych 

Większość tych parametrów można zmieniać na żądanie klienta 

 
Jednostki generatora turbiny są projektowane i produkowane zgodnie ze 
wszystkimi wymaganiami norm Machinery Directive 2006/42/EC, 2014/30/EU, 
2014/35/ЕU, 2014/68/EU, АТЕХ. Nasza firma działa i przeszła procedurę oceny 
zgodności z międzynarodowym systemem zarządzania jakością ISO 9001.  



 

ZGT «TurboSfera» 

 

 

 
 

Typoszereg produkcji. 
 
Oferujemy następujące Wersje i ich symbole: 

Moc znamionowa / 

Maksymalne 

ciśnienie robocze 

0,6 MPa 1,2 MPa 5,4 MPa 6,3 MPa 

5 kW ZGT-5-6 ZGT-5-12 ZGT-5-54 ZGT-5-63 

8 kW ZGT-8-6 ZGT-8-12 ZGT-8-54 ZGT-8-63 

11 kW ZGT-11-6 ZGT-11-12 ZGT-11-54 ZGT-11-63 

15 kW ZGT-15-6 ZGT-15-12 ZGT-15-54 ZGT-15-63 

18,5 kW ZGT-18,5-6 ZGT-18,5-12 ZGT-18,5-54 ZGT-18,5-63 

22 kW ZGT-22-6 ZGT-22-12 ZGT-22-54 ZGT-22-63 

30 kW ZGT-30-6 ZGT-30-12 ZGT-30-54 ZGT-30-63 

37 kW ZGT-37-6 ZGT-37-12 ZGT-37-54 ZGT-37-63 

45 kW ZGT-45-6 ZGT-45-12 ZGT-45-54 ZGT-45-63 

55 kW ZGT-55-6 ZGT-55-12 ZGT-55-54 ZGT-55-63 

75 kW ZGT-75-6 ZGT-75-12 ZGT-75-54 ZGT-75-63 

90 kW ZGT-90-6 ZGT-90-12 ZGT-90-54 ZGT-90-63 

110 kW ZGT-110-6 ZGT-110-12 ZGT-110-54 ZGT-110-63 

132 kW ZGT-132-6 ZGT-132-12 ZGT-132-54 ZGT-132-63 

160 kW ZGT-160-6 ZGT-160-12 ZGT-160-54 ZGT-160-63 

200 kW ZGT-200-6 ZGT-200-12 ZGT-200-54 ZGT-200-63 

250 kW ZGT-250-6 ZGT-250-12 ZGT-250-54 ZGT-250-63 

315 kW ZGT-315-6 ZGT-315-12 ZGT-315-54 ZGT-315-63 

400 kW ZGT-400-6 ZGT-400-12 ZGT-400-54 ZGT-400-63 



 

ZGT «TurboSfera» 

 

W zależności od przeznaczenia i zastosowania, wersja ZGT może być 
wyposażona w grzałkę (wersja H) i sprzęgło magnetyczne (wersja M).  

 

 Konwencjonalne oznaczenie (symbol) ZGT przy zamówieniu: 

          Zestaw generatora turbiny ZGT-          - 
                             
 

1. Nominalna wygenerowana 

moc elektryczna, kW 

 
2. Maksymalne ciśnienie robocze, bar 
 
3. Z nagrzewnicą 

(w wersji bez grzałki jest opuszczana) 
 

4. Z magnetycznym sprzęgiem 

(w wersji bez sprzęgła jest opuszczana) 
 

Przykład symbolu ZGT przy zamówieniu: «Zestaw generatora turbiny 
«TurboSfera» ZGT-15-6-Н-М - generator turbiny o nominalnej mocy wytwórczej 
15 kW, obliczony na maksymalne ciśnienie robocze 6 bar, wersja - z grzałką i 
sprzęgłem magnetycznym. 

Komplet ZGT «TurboSfera» składa się z następujących elementów: 
- Generator turbiny (zgodnie z wybranym modelem); 
- Automatyczny system sterowania (ACS) zaprojektowany do 

zarządzania, monitorowania i wysyłania danych funkcjonowania ZGT do 
systemu dyspozytorskiego SCADA; 

- Paszport produktu; 
-   Instrukcja obsługi;  

-   Dokumenty - deklaracja zgodności. 
 
Warunki dostawy: 
Płatność 30 % - wraz z zamówieniem (zaliczka) 
Pozostałe 70 % - w momencie dostawy (po otrzymaniu CMR, faktury) 
 
Oprócz wymienionych warunków oferujemy też alternatywne opcje dostawy: 

 - w ramach umowy obsługi energetycznej; 
 - dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem  w obiekcie; 
 - wdrożenie z odroczoną płatnością (do 4000 godzin pracy w obiekcie).  

 
Gwarancja: 

Producent zapewnia gwarancję 24 miesięcy po uruchomieniu 

 
Montaż i instalacja urządzenia: 
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Montaż i instalacja urządzenia odbywa się na podstawie projektu technicznego. 
Uwaga: wymienione warunki można zmienić drogą negocjacji handlowych. 

 

    

 

ZGT «TurboSfera» 

 

Wszystkie prace związane z testami ZGT «TurboSfera» są przeprowadzane na 
certyfikowanym stanowisku testowym przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii, co pozwala na uzyskanie maksymalnej jakości wytwarzanych 

produktów.
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CHP Plant MKTS, Minsk 

 

 

 

 

 

 

 

CE Certificaty 
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KWESTIONARIUSZ WYBORU URZĄDZEŃ  

Instalacja oszczędzająca energię «TurboSfera»* 

* TurboSfera - zestaw generatora turbiny (ZGT) przeznaczony do wytwarzania energii elektrycznej (EE) poprzez 
przekształcanie energii nadciśnienia gazu. ZGT instalowany jest równolegle do regulatora ciśnienia gazu w systemie 
przesyłu i dystrybucji gazu lub na stacji redukcyjno-pomiarowej. Może być wykorzystany do utilizacji ciśnienia gazu 
związanego z ropą naftową i innych gazow. Moc instalacji i inne parametry są dobierane zgodnie z warunkami w 
obiekcie. Aby określić najlepszą opcję, wypełnij kwestionariusz najmożliwej kompletnie. 

Odpowiedzi na pytania można otrzymać telefonicznie pod nr. +375292589241, albo przez e-mail: kl@ts.energy 

Nazwa obiektu, w którym przewiduje się instalację ZGT:   

Proponowane umieszczenie ZGT (w pomieszczeniu kotłowni, w punkcie dystrybucji 
gazu, na otwartej przestrzeni lub inne): 

  

Rodzaj gazu   

№ Nazwa parametru Wartość Jed. pom. 
1 Natężenie przepływu gazu w normalnych warunkach: 

  minimalny   m3
n/h 

  maksimum   m3
n/h 

  nominalny   m3
n/h. 

  
Liczba godzin konsumpcji nominalnej (statystyki i wykresy rocznej, miesięcznej lub 
dziennej konsumpcji są mile widziane)   h 

2 Wprowadzony nadmiar (przez manometr) ciśnienia gazu (do regulatora ciśnienia): 

  minimalny   MPa 

  maksimum   MPa 

  nominalny   MPa 

3 Nadciśnienie wyjściowe (za pomocą manometru) ciśnienie gazu (po regulatorze ciśnienia): 

  nominalne   kPa 

  dopuszczalne odchylenie od wartości nominalnej   % 
4 Minimalna temperatura gazu: 

  przed regulatorami ciśnienia   °С 

  po regulatorach (dopuszczalne)   °С 

5 Zalecany zakres temperatur spalin na wyjściu   °С 

6 Parametry wytwarzanej energii elektrycznej: 

  praca autonomiczna / praca w sieci   

  obecność sieci zewnętrznej   tak/nie 
  napięcie (z dopuszczalnym odchyleniem)   kW 

  częstotliwość (z dopuszczalnym odchyleniem)   Hz 

7 Taryfa za energię elektryczną (w dniu wypełnienia): 

  energia nabyta   PLN / (kWh) 

  energia sprzedana (jeśli istnieje)   PLN / (kWh) 

8 Całkowita pojemność zainstalowanych odbiorników  energii elektrycznej   kW 

9 Roczne zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby obiektu   kWh/rok 

10 Parametry niskiej temperatury (od 30 ° C) strumieni ciepła (źródeł) do podgrzewu gazu: 
  nazwa (woda, gazy spalinowe itp.)   

  temperatura   °С 

  ciśnienie   МPа 

  zużycie gazu   m3
n/h 

11 Uwagi   

12 Data kompilacji   

13 Contact persona   

14 Informacje kontaktowe:   
 

 


