Yenilenebilir Enerji Üretim Sistemleri

TARİHÇE

MCE ALTERNATİF ENERJİ A.Ş. 1994 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren başta
enerji sektörü olmak üzere ülkemiz içerisinde bir çok projeye katkı sağlamıştır. 2004
yılında, biyogaz, doğalgaz, singaz, çöpgazı ve diğer spesifik gazlarla çalışan yüksek verimli
gaz motorları üreten ve Dünya genelinde kalitesi bilinen GUASCOR SA ile Türkiye ve
İran’ı kapsayan bölge için tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalamış, bu bölgelerdeki
projelere GUASCOR marka gaz motorları ve bu motorların yedek parça teminini ve servis
işlerini üstlenmiştir.
2016 yılında GUASCOR SA’ nın SIEMENS grubu bünyesine girmesi ile firmamız gaz
motorlarını SIEMENS markası altında temin etmektedir.
MCE Alternatif Enerji A.Ş, gaz motorlarının kalitesine satış ve satış sonrası müşteri
güvenini de ekleyerek kısa sürede ülkemiz içerisinde kendisini kabul ettirmiştir. Halen bir
çok projeye gaz motoru temin eden ve kojenerasyon, trijenerasyon sistemleri kuran
firmamız, 2011 yılından itibaren %100 hayvan gübresinden (tavuk ve büyükbaş) elektrik
üretim tesislerinin anahtar teslim ve kurulumunu da yapmaktadır.

UYGULAM A ALANLARI

MCE ALTERNATİF POWER A.Ş. olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz.
Alternatif Power, her ihtiyaca uygun tam ve size özel çözümler sunar. Her proje, tüm aşamaları kapsayan kendine özgü koşullara göre ayarlanır ve çözümlenir.
Jeneratör setleri, tüm kojenerasyon modülleri, elektrik üretim/dağıtım tesisleri çevreye ilgiyi göstermek için en yüksek performans ve güvenilirliği sağlar.
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Enerji Verimliliği

Enerji Üretimi

Biyoenerji

Bizler; doğalgaz, biyogaz ve dizelden gelen birincil enerjinin en
az 1/3’ünü tasarruf ettiğimiz kojenerasyon ve trijenerasyon
enerji geri kazanım sistemleri sunuyoruz.

Yerinde üretilen enerji, en çok ihtiyaç duyulan yere enerjiyi getirmek için
en etkili çözümdür. İzole alanlarda bulunan dağıtım enerji merkezleri,
otonom sistemlere sahiptir ve geleneksel enerji santrali servisi gerektirmez.
Birincil yakıt kaynağı olarak, dizel, biyogaz ve doğal gaz kullanılır.

Biz; su arıtma tesisleri, çöp sahaları, yemek artıkları ile zirai ve
hayvansal atıklardan üretilen gazdan, enerji geri kazanımı için
çözümler sunuyoruz.

Enerji Jeneratörleri

DAĞITIM I YAPILAN ENERJİ

Elektriği ihtiyaç duyulan yerde üretmek enerji arzı açısından
en etkili çözümdür.
Aynı zamanda yüksek kalite, güvenilirlik ve verimlilik ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tüketilen yerlerde
enerji kaynaklarının üretimi ve yönetimi için bir sistemdir.

UYGULAMA ALANLARI

Özel şirketlerce hedeﬂenen elektrik üretim sistemleri, endüstriyel projelere ve güç üretimi için kullanılan santrallerin inşasına,
ayrıca da elektrik şebekesine elektrik sistemlerinin ihraç edilmesine odaklanır ve bu sistemler, tecrit edilmiş bölgelerin elektrik
şebekesinin gelişmesine etkili alternatif enerji oluşturur.

Neden yerinde enerji üretimi?
• Elde etmek kolaydır
Doğalgaz, biyogaz, syngaz, dizel gibi kolay ulaşılabilir yakıtlar kullanılır.

• Ucuz Enerji
Bu sistem topluma doğrudan fayda/gelir yaratma amacı ile kullanılacağı için toplum ekonomisi için kabul edilebilir.
Çevreye, topluma ve kullanıcıya fayda sağlar.

• Temiz Enerji
Olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırır.

• Kolay Kurulum
Küçük inşaat maliyetleri ile kurulumu kolay ve bakımı pratiktir.

Yerinde üretilen enerjinin faydaları nelerdir?
• Uzak bölgelere hızlı erişim
• İletim ve dağıtımda daha düşük enerji kayıpları
• Kojenerasyonla enerji verimliliği optimizasyonu
• Talep arttıkça kapasiteyi değiştirerek yatırım maliyetlerini nispeten azaltan modüler tesisler
• Güvenilir ve kalıcı güç kaynağı
• Kurulum yerinde mevcut yakıt türüneveya başka türlere adaptasyon
• Daha fazla kontrol ve geliştirilmiş enerji maliyeti tahmini
• Șebekelerdeki voltaj dalgalanmalarından, kesintilerden tesisin etkilenmemesi
• Ve ek faydalar.

Alternatif Power;
• Saha içi fizibilite çalışmaları
• İnşaat işleri için fizibilite çalışmaları
• Sahada ve inşaat işlerinde ana mühendislik
• Anahtar teslim projeler ile

• İşletme ve bakım sunar.

KOJENERASYON

Kojenerasyon Nedir?
Tüketicinin; elektriği şebekeden almak yerine, doğalgazdan veya diğer gazlardan kendi sahası içinde daha ucuza ve kesintisiz
üretirken; jeneratörden çıkan +500 C egzoz sıcaklığı ile +90 C motor soğutma suyunu değerlendirerek sıcak su, ısıtma, buhar ve
kurutma ihtiyacını tümüyle bedava elde etmesine kojenerasyon denir.
Enerji üretim maliyetlerini azaltır.
• Elektrik yerinde üretildiğinden iletim kayıpları ve kayıp kaçak bedeli söz konusu olmaz.
• Elektrik şebekesine hiçbir bağımlılığı olmayabilir. Bağımsız (ada modu) ile de çalışabilir.
• Her büyüklükteki enerji ihtiyacı için senkronize edilebilir ve ölçeklendirilebilir.
• Enerji maliyetlerinin ciddi oranda azalmasını sağlar.

Neden kojenerasyon sistemini sizlere takdim ediyoruz?
• KÂRLILIK
Parlak ekonomik sonuçlar içeren yüksek performanslı kojenerasyon tesisleri, Düşük maliyetli yakıtlar ve yüksek enerji kazanımı
için çok önemli faktörlerdir. Kojenerasyon, %100 yakıtın (doğal gaz), %42’si elektrik enerjisi, %53’ü termal enerji ve sadece
%5’lik kayıp düzenine dayanır. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerin yetkilileri, bu enerji üretim sistemini düzenleyici kurallarla teşvik
eder ve yakıttan enerji verimliliğinin en temiz ve verimli yollarından biri olan kojenerasyonu esas alırlar. Ülkemizde de 2012
yılından itibaren tüm hastanelerde bu sistem zorunlu hale getirilmiştir.
• GEÇERLİLİK
İmalatta, enerji üretimi istikrar verimliliği, en az kendisi kadar önemlidir. Bunu sağlamak amacıyla ALTERNATİF POWER,
Türkiye ve Ortaasya’da küresel bir destek ağı sunmaktadır.
• ÇEVRENİN KORUNMASI
ALTERNATİF POWER’ın gaz motoru olan kojenerasyon tesisinde üretilen NO3 ve CO2 emisyonun iki katı, termal tesis ve
boylerden oluşan sistemde üretilir. Kojenerasyon sistemleri, katı emisyon standartlarını rahatlıkla karşılamaktadır.

Enerji Verimliliği
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UYGULAMA ALANLARI

Uygulama
Kendi elektriğini üretmek isteyen tesisler ile seramik endüstrisi, çamaşırhane tesisleri,
tekstil ve gıda endüstrisinin yanısıra oteller, alışveriş merkezleri, üniversiteler, terminaller
ve hastanelere de uygulanabilir. Ayrıca, motorlar tarafından üretilen egzoz gazları kullanılarak
seracılık ile ilgili özel uygulamalar sunuyoruz. Bu tür uygulamalar için, geri kazanım ve
soğutma sisteminin tüm ekipmanlarını içeren özel konteyner sistemleri üretmekteyiz.
Kojenerasyon ayrıca, arıtma tesislerinden, biyogaz santrallerinden veya çöp sahalarından
elde edilen biyogaz ile de uygulanabilir.

DOĞALGAZ ENERJİ KOJENERASYON VE TRİJENERASYON TESİSLERİ

OFİM İŞ MERKEZİ
ANKARA
Trijenerasyon
2 Adet SGE-56SM

SİNCAN
LOKMAN HEKİM
HASTANESİ
ANKARA

2 MWe

Kojenerasyon
1 Adet SGE-36SL
600kWe

UÇAL KAĞITÇILIK
Kojenerasyon

VAN MEDİSİNA
HASTANESİ
VAN

1 Adet SGE-56HM

Kojenerasyon

1,2 MWe

1 Adet SGE-24SL

İSTANBUL

405 kWe

Enerji Jeneratörleri

PETROL GAZ I VE BİYODİZ EL UYGULAM ALARI

1 Gaz özellikleri, kimyasal birleşme, hacmi, kalorifik değeri, metan numarası ve laminar akış hızı.
2 Kimyasal birleşme:

• Metan 40-90%
• Etan 2-20%
• Propan 1-15%
• Bütan 1-10%
• Karbondioksit 1-40%
• Metan numarası 30-65% (AG uygulamaları için sınırlandıran faktör)
• Alt ısıl değeri (LHV) 11-20 kWh/Nm3
• Sülfürün yüksek içeriği durumunda, desülfürizasyon gereklidir.
3- Dikkat edilmesi gereken ana gereksinimler:
• Yakıt esnekliği
• Stabil koşullarda ada işletmesi
• Alt metan numarası, işletme için gerekli
• Motorlar, ATEX 0-2 alanında işletilemez
• Havalandırma sistemlerinin metanı seyreltmesi gereklidir.
4- Alt sıkıştırma oranı motorları (LCR) işletme için tasarlanmıştır.
• Alt metan numaralı gaz ile
• Yakıtların esnekliği ile

UYGULAMA ALANLARI

• Ada modu işletmesinde istikrarlı şekilde çalıştırılabilir.

Biyoenerji

BİYOM ETANİZ ASYON

Biyometanizasyon veya kontrollü anaerobik sindirim işlemi, sera gaz emisyonları, organik atıklardan enerji kullanımı, işlenmiş
üründen gübrenin eldesi ve bakım için yeterli yöntemlerden biridir.
Atıkların farklı tiplerinin anaerobik sindirimi ve farklı verim sayesinde, ALTERNATİF POWER aşağıdaki fırsatların eldesini sağlar:
• Kokularda belirgin azalma
• Mineralizasyon
• Fosil yakıt yerine gazdan, yenilenebilir enerji üretimi
• Azaltılmış çevresel etki.
- CO2 den 20 kat fazla sera etkisi üreten metan emisyonlarının ciddi oranda azalması
- Fosil yakıtın yerine konmasının sonucu olarak CO2 azalması.

UYGULAMA ALANLARI

Farklı çiftliklerde kolektif biyogaz üretim sistemlerinin tanıtılması ve uygulanması, ayrıca toplum için bariz ekonomik ve çevresel
faydalar ile farklı coğrafi bölgelerde organik atıklar için komple yönetim sistemlerinin uygulanması için de uygundur.

ANAHTAR TESLİM BİYOGAZ TESİSLERİ

Biyogaz, hayvansal atıklardan (Büyükbaş - Tavuk gübresinden) üretilebildiği gibi gıda ve organik işlem atıklarından veya tüm
bunların karışımından da üretilebilir. Biyogaz tesisinin, öncelikle atıkların veya gübrenin analizinden başlayarak, işletme ve tesisin
hesaplamaları ve mühendislik dizaynı ile işletmeye alınması sağlanır.
Daha detaylı biyogaz tesisi projesi dizaynı için, aşağıdaki bilgilere ihtiyacımız vardır:
• Substrat tipi (hayvan gübresi ya da organik gıda atıkları)
• Çiftlik ya da fabrikanın konumu ve mevcut imkânlar, kullanılan cihazlar
• Hayvanların detaylı olarak, türü, yaşı, ağırlığı ve kesin sayısı
• Günlük atıkların (ya da atık suyun) miktarı
• Atıkların (ya da atık suyun) kimyasal analizleri.
Ofisimizde merkezi laboratuvarımız mevcuttur ve numunenizin gerekli analizlerini kendi laboratuvarımızda yapmaktayız. Daha
fazla bilgi için, lütfen bizimle irtibata geçiniz.
REFERANSLAR:

• AYDIN GERMENCİK - BÜYÜKBAȘ HAYVAN GÜBRESİ BİYOGAZ ENERJİ SANTRALI, 3,6 MW
• ANKARA ÇUBUK - TAVUK GÜBRESİ BİYOGAZ ENERJİ SANTRALI, 3 MW
• LÜLEBURGAZ - BÜYÜKBAȘ HAYVAN GÜBRESİ, BİRA VE YAĞ FABRİKA ATIĞI BİYOGAZ ENERJİ SANTRALI, 4.8 MW

Biyoenerji

ÇÖP SAHALARINDA ENERJİ GERİ KAZ ANIM I

Çöplüklere bırakılan çöp, organik maddelerine parçalanır ve fermantasyonu kirletici gaz üretir.

% 45-60
METAN

% 25-35
KARBON
DİOKSİT

% 10-20
NİTROJEN

Çöplükte organik maddelerin
fermantasyonu sırasında,
gazların birleşimi.

Gaz çıkarımında, yakalama delikli borular ile donatılmış kuyular aracılığıyla ve gazı, nemi alınmış,
ölçüm ve kontrol istasyonuna alan boru sistemi aracılığı ile yapılır.

ÜRETİLEN
ELEKTRİK
YAKMA FIRINI

UYGULAMA ALANLARI

KUYULARI YAKALAMA
NEM ALMA VE
TEDAVİ

ORGANİK
ATIK

ATIKSU ARITM A TESİSİ

Atıksu arıtma tesisinde enerji geri kazanımı.
Kentsel alanlardan kaynaklanan atıksuların sınıﬂandırılması ve filtreleme, karmaşık ve seçici bir süreci içerir, hangi sular temizlenir ve
yabancı maddelerden arındırılmış ise, onaylanır ve sonra nehirlere deşarjı için izin verilir. Su ile taşınan ve arıtma tesisine getirilen
bileşenler, filtreleme ve boşaltma yoluyla saklandığı ve ayrıldığı, çamur ve balçık formunda organik ürünlerdir.
Çamurun anaerobik sindiriminin ürettiği gaz içeriği yaklaşık 55-65% metan, 30-40% karbondioksit ve diğer atık gaz miktarlarıdır.
Gaz, çamur ısıtmak ve kazan yakıtı olarak kullanımı için gazometrede depolanmıştır. Modern tesislerde, gaz, gazometrede
depolanır ve kirletici maddeler ya da aşındırıcı bileşenlerinin ayrılması için işlendikten sonra motorda yakıt olarak kullanılması için
özel olarak tasarlanır.

BİR SU ARITMA TESİSİNDE YÜRÜTÜLEN BAŞLICA SÜREÇLER

HAM SU

ELEKTRİK

SICAK SU

SULU ÇAMUR

BİYOGAZ
ELEKTRİK
ŞEBEKE
BAĞLANTISI

SULU ÇAMUR

Biyoenerji

DİĞER KULLANIM LAR

BİYOYAKITLAR
Biyodizel
Biyodizel gibi esterleşme ve transesterifikasyon endüstriyel işlemler sayesinde, yeni
veya kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlar gibi doğal lipidlerle elde edilen bir
sentetik sıvı biyoyakıt.Bu yakıttan Biyodiesel veya diesel elde edilir.
Motorların biyodizel kullanımı ile ilgili riskleri en aza indirmek için, %10 biyodizel ve
kalan %90 dizel kullanan bir motor yaparak başlamak uygun kabul edilir ve yavaş
yavaş biyodizel %100 oranına ulaşıncaya kadar biyodizel miktarını artırılır. Koruyucu
kullanım kılavuzunu, bakım maliyetlerini ve biyodizel ekonomik kullanımını optimize
etmek için motor modifikasyonları gelişimini sağlayarak, biyodizel yüzdesi kademeli
bir artış ile bu testler tamamlanır.

BİYOKÜTLE MOTORLARI
Syngaz ile birlikte kullanım için tasarlanmış

Biyokütle farklı türde üretilmiş: fındık kabuğu, meyve çiçekleri, ahşap yongaları,
küspe, tarımsal atık odun, orman atıkları, diğer..

UYGULAMA ALANLARI

Basit bakım ve işletimi
Ek olarak, ağır hidrokarbonlardan serbest syngaz eldesi ile ALTERNATİF POWER
çözümleri, çevresel negatif etkileri azaltmaya yardımcı olur.

Satış Sonrası Servis ve Yedek Parça

TEKNİK YARDIM

• Biyogaz tesisleri, sanayi tesisleri, jenerasyon ve kojenerasyon tesisleri için
• Koruyucu bakım-onarım sistemi
• Sonuçları garanti olan uzun vadeli, ekonomik ve koruyucu bakım anlaşmaları
• Teknik yardım anlaşması
• Saha da Motor revizyonu

ULUSLARARASI HİZ M ET AĞI

Kendi teknolojisi, deneyimli ve eğitimli personelleri ile ALTERNATİF POWER, kendi bölgesinde 7/24 hızlı
teknik destek, yedek parça garantisi sunmaktadır.

Referanslar

ATIKSU ARITM A TESİSLERİ KOJENERASYON SİSTEM LERİ

MERSİN BELEDİYESİ
ATIK SU

BATMAN BELEDİYESİ
ATIK SU

ARITMA TESİSİ

ARITMA TESİSİ

2 Adet SGE-56FL

1 Adet SGE-36FL

1.9 MWe

529 kWe

ZONGULDAK

URFA

1 Adet SGE-24SL

2 Adet SGE18FL

405 kWe

528 kWe

BİYOGAZ TESİSİ ENERJİ SANTRALİ

SENKRON
ENERJİ GRUP
GERMENCİK/AYDIN
Büyükbaş
Hayvan Gübresi
3 Adet SGE56HM

3,6 MWe

ISIT ENERJİ
LÜLEBURGAZ
Büyükbaş
Hayvan Gübresi,
Bira ve Yağ
Fabrikası Atığı
4 Adet SGE56HM
4,8 MWe

EKİM GRUP

ALBE GRUP

KONYA
Büyükbaş Hayvan
Gübresi
1 Adet SGE-56HM

ÇUBUK/ANKARA

1,2 MWe

3 MWe

Tavuk Gübresi
2 Adet SGE-56HM

1 Adet SGE-36 SL

Referanslar

ÇÖPGAZ ENERJİ KOJENERASYON SİSTEM LERİ

AREL ENERJİ SİSTEMLERİ

AREL ENERJİ SİSTEMLERİ

AFYONKARAHİSAR

MANAVGAT

2 Adet SGE-56HM

2 Adet SGE-56HM

2,4 MWe

2,4 MWe

SİNGAZ ENERJİ, KOJENERASYON SİSTEM LERİ

RECYDIA
SUREKO GRUP
İZMİR

DERİN ENERJİ

2 Adet SGE-36SL

2.46 MWe

912 kWe

BEYPAZARI
3 Adet SGE-48SL

Melih Gökçek Bulvarı 35. Cad. 1548. Sk. No: 76/A İvedik OSB / ANKARA
T.: +90 312 386 11 82 - 83

•

F.: +90 312 386 11 84

www.alternatifpower.com.tr

