
ISIDAN GELEN GÜÇ 
ORC TEKNOLOJİSİYLE YEREL GÜÇ ÜRETİMİ 
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VİZYONUMUZ 
Son	40	yılda	turbo	şarjlar	motor	verimliliğini	arttırmak	
için	nasıl	standart	bir	özellik	haline	geldiyse,	Triogen	
de	ORC	 güç	 üretimini	 yanma	motorlarının	 ortak	 bir	
bileşeni	 haline	 getirmeyi	 hedeflemektedir;	 buna	 ek	
olarak,	yerel	katı	biyokütle	bazlı	Kombine	Isı	ve	Enerji	
(Kombine	Isı	ve	Enerji)	üretimini	sağlıyoruz.

ŞİRKET 
Triogen,	2001	yılından	beri	kompakt,	modüler	ve	yüksek	verimli	ORC	enerji	santralleri	geliştirmekte	ve	uygulamaktadır.	
11 farklı Avrupa ülkesinde 40’dan fazla ORC sattık ve 500.000’i aşkın çalışma saatine ulaştık. 

TEKNOLOJİ
Merkezi	 olmayan	 enerji	 santralleri	 düşük	 karbon	
ekonomisi	 oluşturmada	 kilit	 bir	 role	 sahiptir,	 çünkü	 bu	
sistemler	 çok	 verimlidir	 ve	 yerel	 enerji	 kaynaklarını	
(biyogaz,	biyokütle,	çöp	gazı,	maden	gazı	vb.)	elektriğe	
ve	 yerel	 ölçekte	 ihtiyaç	 duyulan	 ısıya	 dönüştürebilir.	
Organik	 Rankine	 Çevrimi	 teknolojisi	 (ORC)	 daha	 küçük	
enerji	 santrallerinin	 verimliliğini	 arttırmayı	 sağlar:	 bu 
teknoloji son 150 yıldır geleneksel enerji santrallerinde 
kullanılan geleneksel su buharı çevrimine dayanır.	Sıvı	
olarak	su	yerine	organik	bir	ortam	kullanılması	sayesinde,	
ORC	tesisleri	su	buharı	bazlı	çevrime	göre	küçük	ölçekli	
sistemlerde	çok	daha	fazla	verim	sağlar.	ORC,	elektrik	ve	
ısıya	yönelik	talep	profilini	karşılamak	amacıyla	temel	yük	
enerji	üretimine	olanak	verir.
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değerine kadar 
elektrik çıkışı

940 kWth , 
350 – 530°C’de 
baca gazı

 Triogen doğrudan buharlaşmayı kullanır, diğer 
ORC’lerdeki gibi ara yağ veya su çevriminin 
kullanılmasına gerek yoktur. Böylece, karmaşıklık 
ve maliyetler düşer.

 Tek bir mil üzerinde türbin jeneratörle 
birleştirildiğinde, conta veya dişli kutularına ihtiyaç 
kalmaz; bu özellik sistemin dayanıklılığını arttırır.

  Triogen ORC’ler kompakt ve modüler olduğundan, 
mevcut ısıyı kullanacak şekilde birleştirilebilir.



MOTOR UYGULAMALARI

Gaz	 veya	 dizel	 motorlarla	 birlikte	 ORC	 enerji	
santralleri,	 ek	 yakıt	 gerekmeden	 motorun	 güç	
çıkışını	 %10’a	 varan	 oranlarda	 arttırır.	 1–3	 MW	
güç	 aralığındaki	 motorlar	 için,	 tek	 bir	 ORC	 en	
uygun	seçenektir,	bununla	birlikte	daha	büyük /
çok	 sayıda	 motorlara	 modül	 şeklindeki	 çeşitli	
ORC’ler	 ile	 en	 iyi	 şekilde	 hizmet	 sunulur.	 ORC	

ayrıca	Kombine	Isı	ve	Enerji	modunda	çalışabilir	
ve	 kurutma	 veya	 yerel	 merkezi	 ısıtma	 için	 ısı	
sağlayabilir.

ORC	 motorun	 çalışmasına	 müdahale	 etmez.	
Büyük	 tedarikçiler	 Triogen	 ORC’yi	 motorlarının	
egzozuna	bağlamayı	onaylamıştır.

Motor/yakıt türleri:

  biyogaz 
  dizel 
  çöp gazı 
  kanalizasyon gazı 
  maden gazı



Triogen	 ORC	 enerji	 santralleri,	 yerel	 merkezi	 ısıtma	
şebekeleri	 ve/veya	 kurutma	 prosesleri	 için	 merkezi	
olmayan	ölçekte	Kombine	 Isı	ve	Enerji	 (Kombine	 Isı	ve	
Enerji)	üretimi	sağlar	ve	şebekeye	güç	sunar.	Yukarıdaki	
çizimde,	ORC	ünitesi,	yılda	2.500	–	3.000	ton	katı	biyokütle	
tüketen	 1,2	MWth	 fırın	 ile	 kombine	 edilmiştir.	 Triogen	
ORC’nin	 530°C	 sıcaklıkta	 940	 kWth	değerinde	 tipik	 ısı	
girişi	 vardır	 ve	 80°C	 ve	 daha	 yüksek	 sıcaklıklarda	 170	
kWe	 güç	 ve	 680	 kWth	 ‘a	 kadar	 ısı	 

sağlar.	 Triogen	 ORC	 tedarikine	 odaklanmıştır;	 ayrıca,	
farklı	 brülörlerle	 sistem	entegrasyonu	 için	mühendislik	
desteği	sunuyoruz.

Triogen	 ORC’de	 baca	 gazı	 doğrudan	 evaporatöre	
girer,	böylece	diğer	ORC	çözümlerinin	ihtiyaç	duyduğu	
ara	 yağ	 veya	 su	 çevrimi	 maliyeti	 ve	 karmaşıklığını	
ortadan	kaldırır.

BİYOKÜTLE KOMBINE ISI VE ENERJI UYGULAMALARI
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Kanıtlanmış güvenilirlik
	 Geniş	deneyim,	> Avrupa’da 40 farklı tesiste

 500.000 çalışma saati 
	 Denetimsiz,	tam	otomatik	çalışma

	 Standardize	seri	üretim

Maksimum enerji üretimi
	 %19’a	varan	pazar	lideri	verimlilik	

	 80°C	veya	üstü	ısıyla	Kombine	Isı	ve	Enerji	modu	

	 Ortam	sıcaklıklarına	karşı	sınırlı	hassasiyet	

Üstün ekonomi
	 2	–	5	yılda	geri	dönüş	sağlayan	tahmini	gelir	

	 Cazip	fiyatlandırma	

	 Düşük	bakım	maliyeti

Kapsamlı Hizmetler
		Farklı	finansman	seçenekleri:

	 risksiz,	gecikmiş	ödeme,	banka	borcu	vb.		

		Uluslararası	ortak	ağı	

		Özel	servis	ekibi,	uzaktan	izleme	ve	analiz

AVANTAJLAR



 motor uygulaması

 biyokütle uygulaması

 satış yetkilileri /ortakları

 2 Maden gazı motoru 
 (Tedom Quanto)          

 2012 yılında kuruldu

 2 Biyogaz motoru (J316)
 2009 yılından beri faal

  Çöp gazı tesisi 2011’de  
 işletmeye alındı 

  2 motor (J320) ve 1 çöp  
 gazı yakma bacası

 Ahşap talaş fırını 
  Ofis ve saniye  

 sektöründe ısıtma

 Talaş fırını  
 Kurutma fırınları için ısı  

 kullanan kereste tesisi
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TRIOGEN BV
Nieuwenkampsmaten	6-01	•	7472	DE	Goor
P.O.	Box	25	•	7470	AA	Goor	
The	Netherlands

Tel:	+31(0)547	820900	•	Fax:	+31(0)547	820919
info@	triogen.nl	•	www.triogen.nl

Triogen yerel distribütör ağıyla çalışır. İletişim bilgileri için,  
lütfen Triogen’in Hollanda’daki ofisi ile iletişime geçin


