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Inleiding

Voorwoord

Als resultaat van de werkzaamheden van het project E$C-DATAMAN wordt een informatiesysteem gevormd, waarin een grote diversiteit aan gegevens - die voor de
ESC-studies van belang zijn - worden vastgelegd. Hierin zijn o.a. de gegevens opgenomen van de uitgangspunten van de studie GEIN. in 1986 is over dit project "Grootschalige Energieopwekking in de INdustrie~ gerapporteerd in rapport ESC-35. In deze
studie is de gevoeligheid van de rentabiliteit geanalyseerd voor een aantal installaties
voor stoomproduktie in de jaren 1990-2000.
In aansluiting hierop is er de behoefte om middels een rekenprogramma de warmtetechnische gegevens te kunnen verifiëren en indien nodig aan te passen. Ten behoeve
van het project GEIN zijn met behulp van een bij DOW Chemical Nederland te Terneuzen ontwikkeld rekenprogramma de verschillende stoomproduktie-opties op energietechnische aspecten doorgemkend. Het nu beschikbare WKK-model betreft een aangepaste versie in de vorm van een spreadsheet. Het model gaat uit van de in de
GEIN-studie ten grondslag liggende uitgangspunten en waarden, waaraan op diverse
plaatsen zal worden gerefereerd. De tc~~:jepaste componenten en de berekeningswijzen
voor thermodynamisehe berekeningen zullen globaal worden toegelicht.
Het model kan worden beschouwd als een vorm van een export-systeem, aangezien de
in de loop van de tijd verworven kennis op thermodynamisch en systeemtechnisch
gebied hierin zijn vastgelegd. Dit rapport heeft een tweeledig doel. Enerzijds is het een
gebruikershandleiding, maar daarnaast bevat het een beschrijving van het model. De
daarbij gehanteerde uitgangspunten wordt als inleiding toegelicht.

I~du~~iêle Warm~e & Kracht
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Achtergrond
WKK
WKK staat ruim 15 jaar in de belangstelling. In de jaren ’70 vanwege de hiermee te
bereiken energie- en energiekostenbesparing en momenteel ook door de hiermee te
bereiken verlaging van de belasting van het mih’eu door de beperking van de COlemissie. Hierbij moet worden aangetakend, dat er sprake kan zijn van een verhoegde
emissie van andere voor het mÒieu schadelijke stoffen, zoals een verhoogde emissie
van NOx ten opzichte van conventionele stoom- en warmweterketals.
In de grafiek staat het historisch aandeel weergegeven van de elektriciteitsopwekking in
eigen beheer. Dit vond meestal plaats in de vorm van een gecombineerde opwekking
van elektriciteit en thermische energie. Het hogi aandeel in het verleden werd veroorzaakt, door het feit dat de openbare alektriciteitsvoorzieráng nog niet zo betrouwbeer
was als heden ten dage.
Voor alle duidelijkheid moet worden gemeld, dat onder "kracht" wordt verstaan zowel
de opwekking van elektricitait als de opwekking van kracht voor directe aandrijving van
rotarende apparaten (b.v. pompen en compressoren), terwijl de benutbere thermische
energie naast verwarmingsdoeleinden kan worden ingezet voor koelprocassen.
Een onderscheid is te maken in grootschalige en kleinschalige toepassingen. Grootschal~~ toepassingen zijn te vinden bij de procesindustrie, zoals de chemie en raffinadarijen, maar ook bij de zuivelindustrie. Kenmerk van d~e takken van industrie zijn de
grote behoefte aan zowel proceswarmte in de vorm van stoom als aan elektriciteit. Er
wordt een flctieve grens getrokken bij ca. 2 MWe voor de overgang naar kleinschafifle
to~pessingen. Het betreft veelal installaties, bestaande uit een gasmotor gekoppeld aan
een generator, waarbij warmtaterugwinning uit de uitlaatgassen, koelwetar en de warme motorolie plaatsvindt. Deze toepassing is gericht op bijvoorbeeld collectieve ruimteverwarming, kantoren, ziekenhuizen en giastuinbouw. De warmteproduktie is hierbij
veelal in vorm van wermwatar in plaats van stoom zoals bij de grootschalige toepassingen.
Bij de eigen opwekking van elektriciteit volgens het eerste deel van de curve in de
grafiek werd gebruik gemaakt van warmte/kracht-koppeting door het expanderen van
stoom in tegendrakturbines. Hiermee is reeds de eerste vorm van WKK gedefinieerd:
Een hogedruk stoomketal met een tegandrukstoomturbine (HD/TD). De ketal kan worden gestookt met alle beschikbere brandstoffen.
Als opties voor stoomproduktie zijn opgenomen de GT/AK, STEG en de HD/TD installatie.
Een gasturblne-genarator unit met nageschakelde afgassenketal voor de produktie
van lagedruk processtoom (GT/AK)
Eenzelfde GT/AK Installatie, nu echter voor de opwekking van hogedrukstoom In
de afgass~nketal, waarbij de stoom in een tecjendruk stoomturbine wordt geëxpandeerd tot de gewenste (lage) druk prooesstoom (STEG)
Hogech’uk stoomopwekking in een ketal met ondervuring middels aardgas of kolen
in een wervelbedvuurhaard. De stoom wordt vervolgens geëxpandeerd in een tegendrukturblne tot de gewenste (lage)druk procasstoom (HDfI~).
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Achtergrond
Componenten
In het schema staat de schakeling van eomponenten voor deze typen WKK afgebeeld.
Hierin zijn een aantal systeemtechnische details weggelaten, welke nader zullen
worden belicht.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de stoomturblne ontwikkeld. Enige
jaren later volgden de eerste ontwerpen voor gasturbines. Qua constructledetails vertoonden deze turbines vaak overeenkomstan met stoomturbines. Door de ontwikkeling
van de luchtvaart in de dertiger .jaren ontstond een behoefte aan sterke en lichte motoren, die konden zorgen voor hogere vliegsnelheden. Het eerste door straa]voortstuwing aanged~.ven vliegtuig werd in Duitsland gebouwd. In Engeland werd de ontwikkeling van de straalmotor gedurende WO II ter hand genomen door SJr Frank Whitüe,
terwijl in de VS o.a. Genaral Electric zich ging bezig houden met deze ontwikkeling.
Uit de ontwikkeling van betrouwbere gasturbines zijn een tw~tal WKK-systemen op de
markt gekomen voor stationaire toepessingen: De gasturbine met afgassenketel
(GT/AK) en de STEG. De GT/AK lever~ met de gasturbine/generator-unit elektriciteit,
waarbij de warmte uit de uitiaatgassen in een afgassenketel v~rdt benut voor warmteproduktie. Dit ís veelal lagedrukstoom.
Wordt hogedruk stoom opgewekt van bijvoorbeeld 80 bar, dan kan deze stoom weer
worden geëxpandeerd in een tegendrukturbine, waarmee wederom elektriciteit wordt
opgewekt. Deze configuratie wordt een STEG genoemd: een combinatie van de woorden SToom- En Gasturbine. Onderin het schema staat tevens de meest toegepaste
wijze van energievooräening: een lagedruk ketel (gas- of kolengestookt), l-’lierbij is sprake van inkoop van elektriciteit uit het openbare net.
Voor de componenten kan worden volstaan door uit te gaan van een black-box benadering. Er zal niet diepgaand worden ingegaan op de thermodynamische processen,
welke In de diverse systemen een rol spelen. De prestaties worden door de leverancier
opgegeven. Een begrip van de wijze van koppeling van enkele onderdelen is hierbij
van groter belang.

Indus~ële Warmte & Kracht
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Achtergrond
Stoomcondities
In de grafiek staat het elektrisch vermogen als functie van de stoomoapaciteit voor de
vier grootschalige WKK-opties. Hierbij staat als voetnoot de stoomconditii vermeld,
zoals deze aan het proces wordt geleverd. Wijziging van deze conditie beïnvioedt echter de warmteJkrecht verhouding van de installatie. Daardoor zal bij een gevraagd
stoomdebiet het hierbij opgewekt elektrisch vermogen wijzigen. Om deze invloed van
de processtoomcondities duidelijk te maken, zal nader op de componantan in een
WKK-installatie worden ingegaan.
De stoom- en afgassenketels worden gekaraktedseerd voor een bepaalde stoomconditie. Bijvoorbeeld verse hogedruk stoom van 100 bar, 500 °C of lagedruk (proces)stoom
van 10 bar, 220 ~C.
In geval van de toepassing van een STEG wordt hogedrukstoom opgewekt met een
iets lagere druk. Een veel toegepasta conditie in de industrie is bijvoorbeeld 80 bar,
485 °C. Deze stoom wordt vervolgens geëxpandeerd in de tegendrukturbine. Met de na
de ketel optredende druk- en temperatuurver]iezen in de verbindingsleidingen (ca. 3
bar, 10 °(2) dient eveneens rekening te worden gehouden.
Het thermisch rendement van stoomopwekking is afhankelijk van het type installatie en
te verstoken brandstof en bedraagt ca. 87 tot 94 procent (op onderwaarde). Op bovenwaarde zijn deze rendementen ca. 10 procentpunten lager. De optredende verliezen
worden veroorzaakt door de schoorsteenrookgassen, straling- en spuiverliezen. Als
indicatie worden de volgende rendementen (op onderwaarde) gevonden: de gasgestookte HD-stoomketel oa. 94 procent in de kolengestookte wervelbedketel 91 procent,
beide voor een stoomdebiet in de range van 55 tot 106 ton!uur.

Voor de kleinere (17 tot 30 ton/uur) gasgestookta LD-ketels wordt gerekand met een
rendement van 92 procent, terwijl voor de grotere (55 tot 106 ton/uur) ketels een
hoger rendement van 94 procent geldt.De kolangestookte wervelbedkete]s (AFBC)
hebben een gemiddeld rendement van gemiddeld 89%. Voor de kleinere stoomdebieten wordt met een rendement van 87 procent gerakand. De grotere AFBC ketels (55
tot 106 ton/uur) hebben een hofler rendement van 91 procent.
De te~endrukstoomturbine wordt zowel bij de ho~edruk stoomketal als bij de STEG in
de installatie opgenomen. Door expansie van de stoom in de (TD)turbine wordt kracht
opgewekl.

IndustriëM Wan~nte & Kracht
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Achtergrond
Ontgassing
BIl het bepalen van de stoomdoorzet van de tegendrukturbine speelt de ontgassing
van het voedingwater van de stoomketel een niet te verwaarlozen rol. In alle installaties
voor stoomopwelddng is deze ontgasser opgenomen, zoals weergegeven in het schema. Deze dient om het voedingwater gasvdj te maken en dient tevens als buffervoorraad. Hiermee kan de installatie nog enige tijd doordraalen. De grootte van het voorraadvat speelt bij het vasüeggen van de beddjfsdruk een belangrijke rol. De buffervoorraad is altijd een compromis tussen investeringskosten en de kans op storingen. Als
extreem voorbeeld wordt een elektdsche centrale van 500 MWe genomen. Deze heeft
een stoomproduktie van 1750 ton/uur of ca. 500 kg/sec. Bij 15 minuten spaling is een
voorraad van 400 ma nodig! In verband met het grote volume van het vat en de eisen
van het Stoomwezan is een aanvaardbaar compromis een keuze voor een maximale
overdruk van ca. 0,5 bar of een ontgaste voedingwatertemparatuur van 105 °C
Voor de ontgassingsstoom kan gebruik worden gemaakt van geëxpandeerde lagedrukstoom. Bij de berekening van het brandsto~erbruik van de stoomkete] en het vermogen van de tegendrukturbine is deze component in de beschouwing te betrekken. De
keteis dienen een grotere bruto stoomhoeveelheid te produceren in verband met de
ontgassingsstoom.

Industtïéle Warrnte & Kracht

1991

1-13

Achtergrond

Inleiding

Gasturbine

Verbranding~kamer

Gae

Elektriciteit

Lucht

Compressor

Turbine

Componenten gasturbine

Indust~~ële Warmte & K~acht

1-14

~~b~ua~ m91

Acht~rgrond
Gasturb ine
Het schema toont de eomponenten in de gasturbine, waarin drie onderdelen te onderscheiden zijn: De compressor, verbrandingskamer en de expansieturbine. Als de ontwikkeling van een aantal gasturbines wordt gevolgd dan blijken de~e meestal eerst
voor militaire to~passingen ontwikkeld te zijn. Dan volgt na enige tijd een turbine, die
ontwikkeld is voor de eMele luehtvaar~. Weer enige tijd later wordt een hiervan ontwikkeIde turbine voor stafionaire toepassing o[ voor voortstuwing van marineschepen
worden afgeleid.

Uit de ]uchtvaart industrie zijn de z.g. aero-darivate turbines afkomstig, waarbij wordt
gestreefd naar een zo licht mogelijke constructie, gepaard gaande met een laag brandstofverbrulk of een hoog specifiek vermogen. Hiertoe dient de verbrandingstemperatuur
zo hoog mogelijk opgevoerd te worden (tot ca. 1150 °C). Dit heeft weer tot gevolg, dat
er een hogere optimale compressiev~rhouding voor de compressor geldt. Ten einde de
hoge verbrandingstemparatuur mogelijk te maken, moeten de schoepen van de expansieturbine worden geko~ld, omdat vooralsnog geen materialen t~schikbaar zijn die de
hoge eentrifugale schoepbelasting bij deze hoge varbrandingstemperatuur kan weerstaan. De vermogensrange van deze gasturbines liggen in de orde van 5 tot 100
MWe.
Daarnaast zijn de z.g. heavy-duty turbines ontwikkeld, waarin eveneens technieken
worden tc~:jepast afkomstig uit de luchtvaartturbines, vanwege de hoge ontwikkelingskosten. Deze turbines hebben als bijkomend voordeel, dat als alternati~ve brandstoffen
gebruik gemaakt kan worden van kolengas of stookolie. De NOx emissie is lager evenals de (ongedempte) geluidsemissie.
Ook wordt nog een onderscheid gemaakt tussen z.g. een- en twee-assige gasturbines.
De twee-assige GT’s hebben op 6én as de compressor en een eerste expansieturbine
voor de aandri’j~ving van de compressor (gasgenerator). De afgassen worden vervolgens
door een tweede expansleturbine geleid voor het opwekken van het nuttig varmogen.
De toerenta]len van de 1e compressor/trublne unit en 2e (kracht)turbine kunnen hierbij
verschil]en, wat bij het regelen voorde]en bi~lt. Omdat de generator een constant
toerental heeft, geldt dit bij de é~n-assige gasturbine oek voor de compressor. Hierdoor werkt d~ze gasturbine bij dee]]ast met een ]ager rendement dan bij vollast.
De keuze van het type gasturb’me wordt telkenmale uitgevoerd na uitvoerige analyse
van de eisen van o.a. de bedrijfsvoering. Een zekere mate van standaardisatie l.v,m.
reserve-onderdelen is ~chter ook te beSl~uren. Interessant is nog te vermelden, dat in
de gasturbine-unit een vermogen circuleert van enkele malen het nuttig uitgangsvermogen voor de aandd’j~ñng van de compressor.

Induslziële Warrnte & Kracht
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Afgas
Hoeveelheid Temperatuur

MWe

procent

kg!s

°IZ

3,72
5,45
5,75
8,55
11,67
20,63
19,46
29,34
31,76
26,66
36,80
46,17

29,3
31,6
28,8
30,8
32,6
34,8
31,0
32,9
36,0
29,3
30,9
31,2

15,9
19,9
27,5
37,9
56,0
67,8
74,5
92,0
122,6
108,0
136,7
177,0

510
540
480
480
400
520
520
490
420
540
540
630
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Achtergrond
Gasturbine
In de tabel zijn gegevens van 12 typen gasturbines opgenomen. Hierin staan vermeld
het netto op te wekken vermogen aan de generator-aansluitpunten, het rendement (op
onderwaarde van de brandstof en hiermee het brandstofverbmik), het afgasdebiet in
kg/s en de afgastemperatuur aan de uitlaat van de turbine. Ter informatie wordt vermeld, dat deze waarden worden opgegeven op de specificatie van ISO condities (1013
mbar, 15 o~ en een relatieve vochtigbeid van 60%). Dit is van belang, daar het vrmogen van de gasturbine hierbij is bepaald. Afwijkende condities veroorzaken namelijk
een w~jziging in de luchtdebiet van de compressor en daarmee het nuttige vermogen
(1 graad = 0,75% vermogen).
Er moet altijd worden uitgegaan van een opgave van het netto nuttig vermogen van
de totale gasturbine!genarator-unit, omdat er verliezen zijn in o.a. de tandwielkast tussen gasturbine en generator, de lagering, de oliekoeling en hulpapparatuur zoals oliepompen, ventilatoren, koeling en warmtestraling van het turbinehuis. Dit geeft een
totaal verlies van ca. 2%.

Indus~!e Warm~e & Kracht
februari 1991
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Achtergrond
Afgassenketel
Uit de gasturbine-generator eenheid komt een hoeveelheid rookgas met een afgastemperatuur, die naar de nageschake]de afgassenketel wordt geleid. Hierbij is nog gelegenheid om voor de int~:le in de afgassenketel met aardgas bij te stoken. Dit kan
geschieden zonder dat verbrandingslucht behoaft te worden bijgevoegd, daar het rookgas nog voldoende zuurstof (ca. 15 tot 17%) bevat. De intrede temperatuur wordt
hierdoor verhoogd (en in geringe mate de massastroom), wat resuIteert in een hogere
stoomproduktie. Hierbij geldt dat dit bijstoken niet te hoog mag worden opgevoerd,
aangezien hierdoor de maximale intredetemperetuur (1000 °C) voor de afgassenkatel
kan worden overschreden. Uitgaande van de intrede temperatuur van de afgassenketel
kan de stoomproduktie worden uitgerekend, zoals weergegeven in het schema.
Hierbij dient voor deze berekening rekening te worden gehouden met het z.g. pinchpoint temperetuurverschil. Deze waarde heeft invloed op de vaststelling van het verwarmd oppervlak van de afgassenkatel. Dit betreft een compromis tussen de investeringskosten en het rendement van de afgassenketel. Veelal wordt een verschil van 10
°C aangehouden. Daarnaast dient de schoorsteentemperatuur minimaal op 20 °C boven de temperatuur van het katelvoedingwater te worden gehouden.
In vergelijking met de lagedruk-stoomproduktie zal bij de hogedruk situatie een lagere
hoeveelheid processtoom ~rden geproduceerd. Tot slot kan worden vermeld, dat bij
een optimalisatie ook een z.g. twee-druks afgassenketel in de beschouwing kan worden betrokken, indien dit past in de bedijfssituatie. Dit leidt tot hoger rendement van
de afgasenketel door de mogelijkheid de relatief hoge schoorsteentemperatuur te vermijden.

lndustriëk~ Warmte & Kracht
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Druk

Conditie

Temp

En~alpie

oC

kJ~g

Voedingwater
Ontgast water

0
0

72
I05

298
440

Kokend water

10
80
10
80

184
296
296

781
1322
2780
2758

Oververhitte stoom

80

48O

3348

bla expansie
Na ¢onditionering

10
I0

228
220

2899
2873

Verzadigde stoom
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Achtergrond
Enthalpie
Voor de energetische berekeningen worden een aantal thermodynaro~che grondslagen
gehanteerd. Deze hebben betrekking op de bepaling van het te leveren vermo~en in
de tegendrukturbine, maar ook voor het bepalen van de massa- en warmtebalans voor
een voedingwatemntgasser. Daarvoor zijn in de eerste plaats gegevens noodzakelijk
over de enthalpii van de verse stoom bij de inlaat--condities. De enthalpie [kd/kg] of
warmte-inhoud en de entropie [kd/kg.K] van de verse stoom wordt optocht in een
stoomtabel of bepaald met behulp van een aantal beschikbare formules. Zonder hulp
van computers kan de enthalpie gevonden worden in de z.g. stoomtabelien. Een bekend voorbeeld is het standaardwerk: Properties of Water and Steam in SI-Units. In de
literatuur zijn tevens formules beschikbaar voor het betekenen van de waarden met
behulp van ne graads-polynomen uit de volgende bronnen:
- Neue Zustands~leichungen für Wasserdamp unter Berücksichtigung ihre Verwendung in alektroniscben Recbenanlagen, BWK, 5-1962
- Neue Zustands~leichungen für flüssiges Wasser und eine verbesserte Gleichung der
Dampfdruckkurve, BWK 8-1962
Einige Umkehrfunktionen und Näherungsgleichungen für Wasser und Wasserdamp,
BWK 5-1969.
Enkele gebruikelijke stoomcondities zijn in de tabel opgenomen. De opgegeven waarden voor de druk zijn bar-overdruk, zoals in de techniek gebruikelijk is. In de stoomtabel worden de drukken echter als absoluut op9egevan!

Indu~triële Watmte & Kracht
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Achtergrond

Inleiding

Expansie
Voor het bepalen van het vermogen, dat door expansie van stoom in de turbine wordt
opgewekt, wordt uitgegaan van de enthalpie behorend bij het snijpunt van de druk en
temparatuur van de inlaatstoom (1). Door de isentropiscbe (ideale) expansie te bepalen tot aan de expansiedrnk wordt de is~ntropiscbe enthalpiedaling gevonden (2). Hieruit kan, rekening houdend met de inw~ndige verliezen (ea. 15%), het snijpunt van de
eind-enthalpiewaarde en de expansiedruk worden gevonden, zoals aangegeven in het
schema (3). Hierbij wordt tevens de expansie-temperatuur gevonden. Een complicatie
hierbij kan zijn, dat in enkele gevallen deze druldijn valt binnen het coêrästentiegebied.
Door het in rekening brengen van inwendige verliezen (het turbine-rendement van ca.
85%) wordt de praktiscbe expansietemperatuur bij de gewensta einddruk bereikt. Indien
nodig wordt door conditionering met inspuitkoeling de gewenste processtoomconditie
bereikt.
Voor de netto elektricitaitsproduktie dient rekening te worden gehouden met het eigengebruik van de installatie, zoals deze in onderstaande rebel staan weergegeven voor de
verschillende WKK- en ketelinstallaties.
Ketal

kWh/ton stoom/uur

LD-afgassanketel
HD-afgassenketel

1,0
5,4

HD-gasketel
HD-AFBC-ketel

6,7
21,8

LD-gasketal
LD-AFBC-ketel

2,0
13.3

Dit eigengebruik betreft onder andere de verbrandingsluchtventilator, voadingwatarpomp, ontgasserinstallatie, de eventuele kolan (transport) voorzieningen en overige
hulpinstallaties.
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17

30

55

106

GT/AK
kW bruto GT
kW eigengebruik
MW netto

5750
20
5,7

10900
30
10,9

19460
70
19,4

36800
120
36,7

m3/uur nominaal
m3/uur bijstook
m~/uur gas totaal

2270
230
2500

3920
410
4330

7140
760
7900

13550
1450
15000

STEG
kW bruto GT
kW bruto TD
kW bruto totaal
kW eigengebruik
MW netto

19460
6450
25910
300
25,6

36800
12380
49180
560
48,6

m~/uur nominaal
m~/uur bijstook
m~/uur gas totaal

7140
1570
8710

13520
2940
16460

HD/TD-gas
kW bruto TD
kW eigengebruik
MW netto

7130
370
6,7

13680
710
13,0

5600

10750

HD/TD-kolen
kW bruto TE)
kW eigengebruik
MW netto

7130
1250
5,9

13680
2220
11,5

ton/uur steenkool

7,0

13,4

Stoomdebiet [ton/uur]

ma/uur, gas

LD-kolen
ton/uur steenkool
kW eigengebruik

1,9
280

3,3
460

5,7
800

11,0
1470

ma/uur gas
kW eigengebruik

1460
40

2602
60

4640
130

8900
230
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Achtergrond
Energieproduktie en -verbmik
De gegevens over de energieproduktie en het energiegebruik vcor een aantal stoomdebieten zijn in de tabel op de linker bladzijde opgenomen. Dit betreffen installaties,
zoals in "GEIN" zijn gehanteerd. De stoomdebieten van 17 en 30 ton/uur zijn voor de
STEG en de HD/ID-gas en kolen niet ingevuld, omdat deze eenheidsgrootte voor dit
type installatie niet gebruikelijk is. Bij het nagaan van een veronderstelde evenredigheid
in de energiecijfers dient bedacht te worden, dat er voor de GT/AK en STEG is uitgegaan van verschillende voor de typen geldende uitgangspunten. Tevens zijn de opgegeven stoomdebiet-waardan afgeronde netto processtoomprodukties.

Onderstaande tabel geeft de hierbij te berekenen energetische totaal rendementen,
waarbij voor de vier WKK-opties dit betrekking heeft op de geproduceerde thermische
én elektrische energie.
17

30

55

106

GT/AK
STEG
HDfrD-gas
HD/TD-kolan

81%

85%

84%
84%
91%
87%

85%
85%
91%
87%

LD-kolan
LD-gas

87%
92%

87%
92%

91%
94%

91%
94%

Stoomdebiet [ton/uur]

Beide tabellen gelden voor een processtoomconditie van 10 bar en 220 ~;2. Na de uiteenzetting over de onderlinge samenhang van de diverse componenten is het duidelijk
dat deze aanduiding niet mag worden weggelatan. Dit is evaneens van groot belang
bij het opgevan van de warmte/kracht verhouding. Een waarde van x kW/ton stoom is
niet voldoende zonder opgave van de stoomconditie!
Daarentegen mag wel gesproken worden van een W/K verhouding, indien deze dimensieloos is. Zowel de stoomconditie als het elektrisch vermogen wordt dan uitgedrukt in
kWh. Zo geldt voor de Nederlandse industrie een W/K verhouding van 5 à 6, als wordt
uitgegaan van een brandstofverbruik van ea. 600.000 TJ of 170 109 kWh en elektriciteitsverbruik van 29 à 30 miljard kWh.
Uit de voorgaande behandeling van de systeemopbouw van WKK-installaties is af te
leiden, dat het plaatsen van WKK-eenheden als technisch "maatw~rk" moet worden
beschouwd.
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Achtergrond
Inpassing
Bij de technisch en economische afweging voorafgaand aan de plaatsing van een
WKK-insta]]atie zijn de volgende overwegingen van belang: De investeerder heeft de
keuze in z’n wijze van warmte-opwekking: gescheiden produktie van warmte en inkoop
van elektriciteit uit het openbare net. Daarnaast kan er worden gdinvesteerd in een
WKK-installatie. Deze installaties zijn duurder dan de gebruikelijke warmteproduktie in
een stoom- of warmwaterketeL Door een meednvestering is het mogelijk een economisch voordeel te behalen. Dit wordt gevormd door de opbrengst van de geproduceerde elektriciteit. Om de economische haalbaarheid te betekenen is de WKK-installatie te
benaderen als ~n bl~k-bo~ primair gericht op warmtepmdul¢~ met als bijprodukt
Benadrukt moet worden, dat voorafgaand aan de technische en economische afweging over de plaatsing van een WKK-installatie er een onderzoek dient te worden
uitgevoerd, met als doel een inventarisatie van de huidige situatie en het opsporen van
nog uit te voeren b~speringsmoge]ijkheden. Dit laatste kan resulteren in een verlaging
van zow~I de elektrictieits- als de warmtewaag. Dit wordt mogelijk door het nagaan
van de mogelijkheden van good housekeeping, optimallsefing en wolllcht geheel of
gedee[telijka conceptherziening. Een en ander kan tot gevolg hebben, dat de z.g. jaarbelastingduurkromme wijzigt en daarmee de inpassing van de installatie. Tevens dient
een goed inzicht te bestaan in de eontractvorm en tarieven.
Voor een investeringsbeslissing dient het economisch rendement van de meerinvestering te worden vastgesteld. Door de noodzaak een aantal varianten door te rekenen
(installatiegrootte en mogelijke energieprijsseenario’s), worden eomputerprogremma’s
gebruikt worden voor de bepaling van de rentabiliteit. Het ESC heeft hiervoor een aantal programma’s ontwikkeld. Zie het rapport "Bedrijfseconomische Rekanprogramma’s
Energietechnologiën": ECH-I--90-042.
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Algemeen
Deze gebruikershandleiding beschrijft de mogelijkheden van het model om te komen
tot berekeningsresuitaten voor een warmte (en elektriciteit) preducerende installatie.
Bij de uiteenzetting over de toepassing van het programma in deze gebruikershandleiding wordt er van uit gegaan, dat de gebruiker bekend is met het gebruik van het
softwarepakket Symphony (Versie 1.1 of hoger). Ook is het mogelijk Lotus123 te gebruiken.
De invoergegevens zijn in een invoer (Warmte/el) en Resultaten-window toegankelijk,
terwijl de minder frequent te wijzigen gegevens in een Fi9uratie-window zijn opgenomen. In een Controle-window worden diverse waarden in de berekeningsgang gepresenteerd. De variabelen gevuigd door het ":" teken zijn iovoer-variabelen en hebben
een andere intensiteit, indien de variant worden gevolgd door een "=" teken betreffen
het uitvoer-variabelen. Het modelgedeelte, waarin de eigenlijke berekeningsgang plaatsvindt, is voor de gebruiker afgeschermd.
De windows zijn cyclisch bereikbaar via de functietoets F6 of via de Pgdn of Ctd-R
vanuit het [nvoer-window.
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Programma

~nuo~r

WARMTESCHEMA GT/AK, STEG, HD/TD- en LD-stoom
GT type (0 = Geen)

12 OK

Produktle [t/uur]:

106 OK

Verse stoom [bar]:
Temp
[grd]:

80
480 OK

Expansie
Elndtemp

10 TD
220 OK

[bar]:
[grd C]:

Brandstoftype

:gas

OK

GT type
Installatie
NB: GEIN-opt~es
[ton/uur]
met GT-%ype

Versie 1.1 (c)ESC

================================
El-ver~~ogen
GT = 36.8 MWe
TD = 13.2 MWe
Eigen = 0.6 MWe
Netto = 49.4 MWe
Brst-verbrulk
GT = 13545
AK = 2244
HD/LD =
0
Totaal = 15790

m3/uur
m3/uur
m3/uur
m3/uur

Kental
WKK
17/30/55/106
3/ 5/ 8/ 12

1.5 kJth/kJe
= 0.65 kJe/k~th
466 kWe/ton
Rend
= 90.2 prc
================================
~TARMTE/EL

W&K
~nvoer
Het Invoer-window bevat als eerste de invoermogelijkheden voor het definiëren van het
case het opgeven van het installatietype. Er wordt gecontroleerd of de invoer binnen
de range van mogelijkheden valt. Dit wordt aangegeven met "OK" naast de betreffende
invoer, anders verschijnt er een melding met een aanwijzing.
GT type

Door een keuze van het installaüetype en de stoomcondities
wordt een te betekenen case gevormd (GT/AK, STEG, HD/TD
en LD-stoom).

Voor de gasturbine kan uit de volgende tabel een keuze worden gemaakt via het bijbehorende nummer.
Indien ntmameç 0 wordt aangegeven, dan is in de installatie
geen GT opgenomen. Als ondersteuning zijn linksonderaan in
het window de in de GEIN-studie toegepaste gasturbinetypen
weergegeven.
Nr Type

Vermogen Rendement

0 Geen GT
1 LM 500
2 Allison
3 Tornado
4 Solar Mars
5 Allison 2*
6 SK 15 HE
7 LM 2500
8 Sulzer 10
9 SK 25
10 LM 5000
11 SK 30
12 Frame 6
13 BB(Z 8

Indusbiële Warmte & K~a~ht

MWe

procent

3,72
5,45
5,75
8,55
10.90
11,67
20,63
19,46
29,34
31,76
26,66
36,80
46,17

29,3
31,6
28,8
30,8
31.6
32,6
34,8
31,O
32,9
36,0
29,3
30,9
31,2

programma

W~K

~~RMTESCHEMA GT/AK, STEG, HD/TD- en LD-stoom
GT type (0 = Geen)

12 OK

Produktle [t/uur]:

106 OK

Verse stoom [bar]:
[grd]:
Temp

8~
480 OK

Expansie
Elndtemp

i0 TD
220 OK

[bar]:
[grd C]:

Brandstoftype

: gas

GT type
Znstallatle
[ton/uur]
met GT-type

P-6

OK

Frame 6
Steg-gas
17/30/55/106
3/ 5/ 8/ 12

Versle I.i (c)ESC

=========~~==============~======
El-vermogen
GT = 36.8 M~e
TD = 13.2 MWe
Eigen =
0.6 MWe
Netto = 49.4 MWe
Brst-verb~ulk
GT = 13546
/IK = 2244
HD/LD =
0
Totaal = 15790
Kental

m3/uur
m3/uur
m3/uur
m3/uur

1.5 k3th/kJe

466 kWe/ton
Rend
= 90.2 prc
~===============================
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~FllJOel"
liet Invoer-window bevat daarnaast de mogelijkheid de stoomproduktie en stoomcondio
ties op te geven.
Produktie

De stoomproduktie in tonnen/uur kan vrij x~~rden gekozen. Bij
de GT/AK en de STEG dient deze in overeenstemming te zijn
met de nominale stoomproduktie (bij de gewenste stoomcondities), waarbij door middel van bijstoken extra stoomproduktie
kan worden gerealiseerd.
Dit wordt aangegeven bij het verbruik van de AK en in het
controle-window bij het percentage bijstook, waarbij tevens de
schoorsteentemperatuur ( > 110 °C ) wordt opgegeven.

Temp

Expansie

De stoomeondities in de vorm van een druk en temperatuur in
graden C worden opgegevan, zoals gewenst zijn na de afgassenketel of de hoge of lagedruk stoomketel.
Door een lagere druk aan te geven dan de Verse stoom-druk,
wordt de stoom vcor expansie door een tegendrukturbine geleid.
Als de expansiedruk gelijk is aan de verse stoomcondities, dan
wordt deze stoom direct aan de afnemer geleverd.

Eindtemp

Het proces van expanderen kan leiden tot een te hoge eindtemperatuur. Door het opgeven van een gewenste waarde van
de eindtemperatuur wordt door middel van inspuitkoeling deze
temperatuur gerealiseerd.

Brandstoftype

Tot slot is er de mogelijkheid het type brandstof aan te geven.
liierbij is er de keuze van gas of kolen.
Kolen kan niet worden ingezet ingeval van een installatie met
een gasturbine (GT/AK of STEG).

Indust~iële Warmte & Fa’acht
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Programma

Resultaat

WARMTESCHEMA GT/AKo STEG, HD/TD- en LD-stoom
GT type (0 = Geen)

12 OK

Produktle [t/uur]:

106 OK

Expansie
[bar]:
Eindtemp [grd C]:

i0 TD
220 OK

Brandstoftype
GT type
Installatie
GEIN-optles
[ton/uur]
met GT-type

:gas

OK

Frame 6
Steg-gas
17/30/55/106
3/ 5/ 8/ 12

Versle I.I (c)ESC

=============~=======~~=======~=
El-vermogen
~T = 36.8 MWe

Brst-verbrulk
GT = 13546 m3/uur
AK = 2244 m3/uur
O m3/uur
HD/LD =
Totaal = 15790 m3/uur
Kental
WKK

1.5 kJth/kJe
= 0.65 kJe/kJth
466 kWe/ton
Rend
= 90.2 prc
================================
[~ARMTE/E~
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Programma

Resultaat
Het berekeningsresultaat wordt tussen de "="-lijnen weergegeven. In het window worden daarnaast ter controle het gasturb’me type en de gevormde installatie weergegeyen. Het resultaat v~n de berekening bestaat uit de volgende gegevens:
Resultaat

Vermogen van de:
GT: Gasturblne
TD: Tegendrukturbine
Eigen: Eigangebruik installatie
en het totaal netto elektrisch vermogen.
Verbruik van de
QT: Gasturbine
AK: Afgassenketel
HD/LD: HD of LD ketel
en het totaal brandstofverbruik.
Door de keuze van de brandstof wijzigt de eenheid (m3/uur of
kg!uur), waarin het brandstofverbruik wordt opgegevan.

Kental

Daarnaast worden drie kentalien weergegevan voor de WKKinstallatie, uitgedrukt in kWe/kWth, kJth/kJe en kWe/ton stoom.
De laatste is van belang in verband met de relatie tot de
stoomcondities bij de stoomafname.

Rend

Tot slot wordt het totale energetische rendement aangegeven.
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Figuratie

Var

Der

LD-gaske~e~
HD-gaske~e~
LD-kolenketel
HD-kolenketel

98
98
94
94
89 87-91
91
91

[prc]
[prc]
[prc]

Tegendrukturblne

83

83

[prc]

26.3

26.3

Voedlngwater
verse aanvoer
Retourcondensaat
Condensaat aandeel

15
90
75

15
90
75

Afgassenketel: Plnch

10

10 [grd]

Brandstof kolen

P-IO

[GJ/ton]
[grd]
[grd]
[prc]
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Figuratie
In het Figuratie-window kunnen enkele rekenparameters worden ingesteld, die in de
praktijk minder frequent worden gewijzigd. Deze zijn opgenomen in de kolom ~variant".
In de kolom "def(ault)" staan de in de GEIN-studie gehanteerde waarden.
Rendement

De thermisch r~ndementen voor de gas~estookte en de kolengestookte lage- en hogedrukketels kunnen worden aangegeven. Voor de gasturbine-units liggen deze vast in de installatie
database, aangezien deze voor de typen verscbJllan. Daarnaast
kan het inwendig thermodynamisch rendement van de tegendruk’turbine worden aange9even.

Brandstof kolen

Alleen voor de brandstof kolen kan de wrbrandingswaarde
worden aangegeven. Voor aardgas ligt deze vast op 31,65
/v~J/Nm3.

Voedingwater

Het energiegebruik voor de con~tionedng van het voedingwater tot de gew~nste temperatuur van 105 graden C wordt
bepaald door de beschikbare voedin9watercondities.

Afgassenkete~ Pínch

De afgassenketel wordt berekend met als uitgangspunt het
pinchpoint ter plaatse van de overgang economiser en verdampingsdeel. Dit pinchpoint-temperatuurverschil kan in dit
window worden opgegeven.
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Controle

Stoom

Ontgasserstoom

TD

Enthalpieval Isentr
Enthalpieval
Expansie temp
Watergehalte

2827
432
234
0

GJ/ton
GJ/ton
grd
grd
droog

Nomlnale stoomproduktle
BiJstook AK
T schoorsteen
Rendement

69.6
56
130
54

t/uur
prc
grd
prc

500
178
273
90

GJ/uur
GJ/uur
GJ/uur
prc

WKK

P-12

Brandstof
Elektriciteit
Thermisch
Rendement

5.7 prc

februari 1991

W&K
Controle
In een tweetal Controle-windows worden enkele relevante waarden uit de berekeningsgang getcond. Het e~rste Con~ole-window geeft de tussenüjdse berekende waarden.
Stoom

De interne stoomcirculatie voor de conditionering van het
voedingwater.
De isentropische (ide~le) expansie en de in de praktijk gerealiseerde.
Na expansie wordt de eindtemperatuur bereikt met een bijbehorend watergehalte, indien expansie tot in het coëxistentiegebied plaatsvindt.
Voor de afgas~nketel wordt de nominale stoomproduktie (zonder bijstoken) en het percentage bijstook voor het bereiken
van de gewenste stoomproduküe weergeg~ven.
Tevens wordt de schoorsteentemperatuur en het thermisch
rendement van de afgassenketel weergegeven.
De WKK energiehuishouding wordt opgegeven ten aanzien van
de brandstoflnzet en de output v~or elektriciteit en stoom. Dit
leidt tot het totale WKK-rendement.
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Controle

CONTROLEW~P~RDEN (thermo)

Voedlngwater
Ontgast water

0
0

71
105

298
440

Kokend water
Verzadlgde stoom
Oververhltte stoom

80
80
80

296
296
480

1322
2758
3348

Kokend water
Na expansie
Na condltlonerlng

I0
I0
I0

184
234
220

781
2915
2873

======================= =========================
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Controle
In dit Controle-window wordt voor enkele relevante waarden uit da berekeningsgang de
h~ersende druk, temperatuur in ~Z en de enthalpie getoond.
Voedíngwater

De waarden voor het voedingwater bij de inlaat van de ontgasser

Ontgast water

De waarden van het ontgaste water bij intrede in de ketel.

Kokend water

De waarden van water bij het begin van de stoomvorming.

Verzadige stoom

De waarden van de verzadigde stoom

Owr~erhitte stoom

De waarden van de verse oververhitte stoom.

Kokend water

De condities van kokend water bij de gewenste expansiedruk.

Na ~~,pansie

De bereikte condities (m.n. temperatuur) na het expansieproces.

Na conditionering

De waarden na conditionering op de gewenste eindtempera-

Programma
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