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ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ

• Дочірнє підприємство відомого німецького концерну, що був заснований 

графом Фердінандом фон  Цеппеліном більше 100 років тому

• Офіційний дилер копрорації Caterpillar  Inc. в Украіні

• Один з найбільших імпортерів сучасного промислового обладнання в 

Україну

• Забезпечуємо технічні рішення для всіх видів застосування та 

експлуатації  двигунів внутрішнього згоряння 

• Більше 1000 двигунів в сервісній популяції

• Більше 30 реалізованих  проектів  впровадження  когенерації

• Багаторічний партнер компанії TEDOM (Чехія) – розробника передових 

систем когенераційного обладнання та виробника двигунів

• Досвід виконання всіх видів технічного обслуговування та  ремонтів на 

двигунах Caterpillar, MWM , TEDOM
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ПРОЕКТ AMMASSUO, ФІНЛЯНДІЯ

• Загальна проектна площа полігону  до 100 Га

• ~300 свердловин , 10 газорозподільчих пунктів, 5 компресорних

підстанцій

• Дебіт біогазу до 13.000 кубічних метрів на годину

• Проект виробництва електроенергії і тепла було обрано через кращі 

економічні показники, розрахунки робилися  для періоду до 2025 року

• Початок генерації у 2010 році
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ПРОЕКТ AMMASSUO, ФІНЛЯНДІЯ

• Технічне рішення на базі 4-х когенераційних блоків MWM 2032-16 (CAT

CG260-16) одиничною потужністю 3.917 кВт

• Установка ORC на енергії що утилізована з газовикиду – 1.750 кВт

• Близько 15.000 кВт в гарячій воді транспортується до найближчого 

населеного пункту (12  км) на опалення та ГВП

• З 2011 року система працює  з навантаженням близьким до 100% 

проектної потужності



5

СКЛАДОВІ УСПІХУ ПРОЕКТУ AMMASSUO

 Побутові відходи сортують  перед відвантаженням на полігон ТПВ та 

компактують при складуванні

 Система дегазації спроектована заздалегідь та закладається по мірі 

зростання території – відомий газовий потенціал системи збору газу

 Газ проходить підготовку перед подачею на спалювання в двигунах (очистка, 

осушка)

 Набір з 4 агрегатів дозволяє гнучко регулювати потужність, що виробляється

 Превентивне технічне обслуговування 

 Корисна утилізація тепла



6

ФАКТОРИ РИЗИКУ

Неправильний вибір

агрегату по потужності

Призводить до порушення температурного режиму 

двигуна, прискорюється зношення поршневої системи.

Через неповне згоряння суміші підвищується

нагаровідкладення на клапанах та поршнях. 

Підвищене зношення турбокомпресора.

Необхідність скорочення інтервалів ремонту.

Непередбачувані режими

роботи обладнання

Нехтування вимогами до 

підготовки газу перед 

подачею в двигун

Фільтри газової магістралі забиваються конденсатом, 

швидше виходять з ладу через вологість.

Газові змішувачі -підвищений ризик виходу з ладу аж до 

повного заклинювання.

Інтеркулери забиваються конденсатом, підвищена 

корозія.

Свічки запалювання забруднюються конденсатом, 

проблеми з пуском і короткий термін служби.

Сторонні домішки в газі такі як SI призводять до 

підвищеного зносу поршневої системи. Необхідність 

скорочування інтервалів ТО.

Недооцінка шкідливого

впливу агресивних

речовин в складі газу

Недостатня увага

значенню технічного

обслуговування, 

формальне відношення до 

сервісних рекомендацій

застосування поршньових генераторних агрегатів 

на газі із звалищ ТПВ
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Реалізація встановленої потужності набором 

кількох агрегатів

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРИ ВИБОРІ ПОТУЖНОСТІ

 Критично оцінювати розрахункову 

потужність виробництва електроенергії

 Генерацію поділити на дві  або більше 

частин

 Модульне виконання дозволить знизити 

ризики при зниженні дебіту газу

 Можливість поетапної реалізації проекту

 Зменшення кількості аварійних зупинок

 Збільшення часу роботи двигунів  при 

оптимальному завантаженні

 Зменшення збитків від простою обладнання
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МОДЕЛЬНИЙ РЯД АГРЕГАТІВ  ДЛЯ РОБОТІ  

НА БІОГАЗІ, ЩО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

«ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА»

Модель
Потужність, кВт

електрична теплова

T
e

d
o

m

Cento T80 83 121

Cento T100 106 143

Cento T160 166 217

Cento T180 182 224

Cento T200 200 245

C
a

te
rp

il
la

r

CG132-08 400 425

CG132-12 600 645

CG132-16 800 858

G3516 1030 1300

CG170-12 1200 1344

CG170-16 1600 1771

CG170-20 2000 2157

CG260-16 3770 3525
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ГАЗ ІЗ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 

ВІДХОДІВ

Склад газу із полігонів ТПВ

Компонент MIN Типово MAX

Метан (CH4) 45% 50% 65%

Двоокис вуглецю (CO2) 20% 27% 45%

Кисень (O2) 0% 0% 10%

Азот (N2) 10% 23% 34%

Інші сполуки

Аміак (NH3),   мг/нм³ 0-50

Хлоровані вуглеводні, мг/нм³ 10-600

Сірководень (H2S),  ppm 5-1000

Кремнійорганічні сполуки,  мг/нм³ 3-300
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Метанове число

Швидкість змінення меньше 10/хв.

Теплотворна здатність

Нижча теплота згоряння Hu вище 4 кВт.год/нм³

CO2 на Hu нижче 10 % від об `єму/кВт.год/нм³

Швидкість змінення меньше 5 %/хв.

Вміст сірки

Всього S нижче 2200 мг/10кВт.год

Вміст сірководню

Вміст H2S нижче 0,15 % від ід об `єму/кВт.год

відповідає 1500 ppm/10кВт.год

Вміст хлору

Всього Cl нижче 100 мг/10кВт.год

Вміст фтору

Всього F нижче 50 мг/10кВт.год

Вміст хлору і фтору

Сума Cl и F нижче 100 мг/10кВт.год

Вміст аміаку

Всього NH3 нижче 30 мг/10кВт.год

Кремнієві сполуки

Всього сполук Si нижче 20 мг/10кВт.год

Вміст пилу

Всього нижче 10 мг/10кВт.год

Розмір зерен пилу 3 - 10 μм

Масляні пари

більше C5 / менше C10 нижче 3000 мг/10кВт.год

більше C10 нижче 250 мг/10кВт.год

Вологість *

відносна вологість ϕ нижче 80 %

* При найнижчій температурі всієї системи газового трубопроводу

ПЕРЕЛІК ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ 

ВМІСТУ ДОМІШОК У  БІОГАЗІ
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Наслідки для компонентів двигуна, що 

спричиняють агресивні домішки у газі

ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ПАЛИВНОГО ГАЗУ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ 

ПАЛИВНОГО ГАЗУ

-проста система підготовки 

паливного газу багаторазово 

окупить себе в процесі експлуатації

-превентивне технічне 

обслуговування може  забезпечити 

кращі економічні показники проекту, 

ніж система тонкої підготовки 

паливного газу



найкраще джерело оперативної інформації про 

стан двигуна та особливості його експлуатації

АНАЛІЗ РОБОЧИХ РІДИН

Scheduled Oil Sampling (SOS) аналіз – це програма плановго відбору

оливи та охолоджувальної рідини

Являє собою потужний інструмент управління, за допомогою якого

можно максимально подовжити термін використання обладнання, 

знизити експлуатаційні втртати та скоротити час простою. 

Аналіз масла дозволяє визначити:

 Підвищене зношення агрегату/компонентів та його причини

 Наявність агресивних речовин та джерело забруднення робочих

поверхонь

 Витік охолоджувальної рідини та змішування робочих рідин різних

систем

 Рекомендації щодо зміни підготовки паливного газу

 Зміну сервісних інтервалів та економічні сценарії експлуатації



CUSTOMER SUPPORT AGREEMENT –

КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ТРИВАЛОЇ, 

НАДІЙНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

• CSA  укладається на комплект обладнання на визначений термін з 

перепідписанням додаткових угод щорічно

• Метою Угоди є максимальна відповідність фактичної експлуатації

показникам, що задекларовні виробником обладнання

• Під умови CSA постачальник зобов'язується забезпечити присутність 

сервісного персоналу  та налагодити логістику запасних частин та 

розхідних матеріалів для якнайшвидшого реагування на будь-які 

відхилення від нормальної роботи обладнанняя

операційна

готовність обладнання =
8760 − час позапланового простою

8760
× 100

«Цеппелін Україна» готове забезпечити показник операційної готовності 

генераторного обладнання  вище 90%



ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВЛАСНИКА ОБЛАДНАННЯ

• Гарантія операційної готовності обладнання

• Нормовані витрати на сервісне технічне обслуговування протягом

кожного року

• Постачальник несе повну відповідальність за забезпечення регламенту 

обслуговування та ремонтів

• Постачальник зацікавлений забезпечити швидку сервісну реакцію в разі

позапланових ситуацій, пов'язаних з роботою обладнання.

• Страхування великих деталей і вузлів від поломок, пов'язаних з 

неправильною експлуатацією - для великих агрегатів

• Отримання достовірної та докладної інформації про стан обладнання

• Узгодження графіка оплат за сервісні послуги відповідно до 

надходженням платежів за реалізацію електроенергії



СЕРВІСНА ПІДТРИМКА

 12 офісів

 400 співробітників

 187 висококваліфкованих

механіків

 8 ремонтних зон 

 5  ремонтних зон сертифіковані

за стандартом Contamination 

Control від Caterpillar

 130 сервісних автомобилів

 22 склади запчастин

 25 000 найменувань запчастин у 

наявності на складі

 Власна  SOS лабораторія



СЕРВІСНА ПІДТРИМКА

ВІДНОВЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ДВИГУНІВ ЗА 

НАЙВИЩИМИ СВІТОВИМИ СТАНДАРТАМИ :

ZEPPELIN COMPONENT REBUILD CENTER

У кінці 2013 року було ввдено в експлуатацію власну промислово-технічну

базу  «Цеппелін Україна», створену у відповідності до  стандартів світового

класу– Центр з відновлення компонентів. (Component Rebuild Center)

 Загальна площа– 9000 м²

 стенд для випробовування двигунів потужністю - до 2500 кВт



CATERPILLAR FINANCIAL

Caterpillar Financial - це фінансовий підрозділ компанії Сaterpillar Inc., в 

Україні працює з 2007 року у формі спеціалізованої лізингової компанії 

Переваги співпраці:

• Має наявні кошти для фінансування всіх типів обладнання Caterpillar

• Швидке ухвалення рішень

• Мінімальний пакет необхідних документів

• Тривалі терміни фінансування (до 60 місяців)

• Привабливі відсоткові ставки, що фіксуються на весь термін

фінансування

• Гнучкий підхід до забезпечення

• Відсутність мінімального порогу по сумі фінансування

http://www.caterpillar.com/brands/cat-financial
http://www.caterpillar.com/brands/cat-financial


CATERPILLAR FINANCIAL

• Caterpillar Financial Україна не фінансує енергетичні стартапи – доходи 

від іншої господарської діяльності мають забезпечувати покриття ризиків 

дефолту проекту

• Однак є можливість отримати рефінансування , або варіант зворотнього

лізингу після отримання «зеленого тарифу»

• Типовий розмір авансового платежу  - 30%

• Фінансування надається тільки  на купівлю обладнання

• Протягом всього терміну лізингу  сервісне обслуговування має бути 

забезпечене офіційним дилером Caterpillar

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  ЩОДО ОТРИМАННЯ 
ФІНАНСУВАННЯ



Наша місія - професіоналізм та спрямованість на задоволення

потреб клієнтів засобом надання кращих фахівців, рішень, 

процесів та сервісу при постійному підвищенні їхньої якості


