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KOLENGESTOOKTE KETELINSTALLATIES
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This report discusses various types of coal-fired boilers such as stokerfired, pulverized-fired and fluidized-bed boilers. The state-of-the-art
is described and of the different boilers comparisons are made with respect
to capacity, investmentcosts required coal quality, operational characteristics, steamcosts and environmental impacts~
In addition, airpollution control equipment such as filters and flue-gas
desulfurization systems, are discussed.
The financial and teehni~al feasibili~y of retrofitting exlsting gas and
oil-fired boilers for eoal-fíring or for the use of eoal/oil mixtures is
evaluated.
Main conclusions are that in the case of obligatory flue-gas desulfurization the fluidized-bed boiler will be the preferable choice especially
for the smaller units, although reliability on a commercial scale remáins
to be demonstrated and that investments in retrofitting e~isting gas- and
pil-fired boilers is not justified in most cases.
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SAMENYATTING

Ketelin~tallaties waarin steenkool voor ondervurin~ wordt gebruikt kunken worden onderscheiden in roosterketels, poederkoolketels en fluidebed ketels.
De eerste twee zijn a! lang bestaande installaties, de kolengestookte
FBC ketel is een vrij nieuwe technologie die nog niet commercieel bewezen is.
Het capaciteitsgebíed waarbinnen deze installaties worden toegepast
loopt 6etrekkelijk ver uiteen~
Roosterketels worden meestal gebruikt voor de kleinere vermogens tot
ca. 50 MWth, alhoewel capaciteiten tot ca. ]35 ~~th voorkomen. Poederkoolketels worden toegepast vanaf ca. 50 MWth. Deze ondergrens wordt niet
bepaald door technische aspecten maar door economische overwegingen.
Voor FBC ketels is het oapaciteitsgebied nog niet duidelijk. Verschillende
demonstratieprejecten hebben installaties variërend van kleine tot middelgrote vermogens. De verwachting is dat eapaeiteiten van ca 5 Yg~th tot
]50 MWth toegepast zullen worden.
In dit rapport, dat een onderdeel is van een serie van vijf betreffende
koleninzetmogelijkheden in de industrie~ worden de verschillende typen
ketelinstallaties beschreven en voorzover van toepassing met elkaar vergeleken wat betreft investeringen, stoomkosten, milieu-aspecten, toepassingsgebied etc. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden tot embouw
van gas- en oliegestookte ketels tot kolenketels en de toepassing van
kolen/olie slurries.
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CONCLUSIES

- Roosterketels zijn toe te passen tot een capsciteit van ca. 50 MWth
(ca. 70 ton stoom per uur). Poederkoolketels vanaf ca. 50 ~~th’
Naar verwachting zullen AFBC ketels hoofdzakelijk in hetzelfde capaciteitsgebied als roosterketels toegepast worden.
- Poederkoolketels en FBC ketels bieden enkele belangrijke voordelen
t.o.v, roosterketels:
- minder gevoelig voor de kolenkwaliteit
- ca. 5% hoger rendement (in punten)
- hogere mate van automatisering van de bedrijfsvoering
- Roosterketels vereisen lagere investeringen dan poederkool- en FBC
ketels. Ondanks de hogere brandstofprijs voor roosterketels t.o.v.
poederkoolketels leidt dit tot een lagere stoompríjs in het geval van
een ketel met een capaciteit van 50 MW

th"
- Wanneer rookgasontzwaveling voor dit type installaties vereist wordt,
zal de FBC ketel de meest voordelige optie worden.
De investeringen in een rookgasontzwavelingsproces in combinatie met
een rooster- of poederkoolketel zijn ca. twee maal zo hoog dan de investering in alleen de ketelinstallatie. Een uitzondering wordt gevormd
door het sproeidroogproces waar in Nederland nog niet veel aandacht
aan is besteed.
- De investeringen in een roosterketel en een poederkoolketel bedragen
respectievelijk ca. f 200.000,-- en f 275.000,-- per ton stoom per uur.
Voor een AFBC installatie wordt de investering geschat op ca. f 360.000,-- per
ton stoom per uur. Deze bedragen omvatten de complete installatie~ inclusief opslag- en transportfaciliteiten en het civiele gedeelte.
- Alle typen ketels vereisen vliegasafvangapparatuur. Een combinatie van
een cycloon gevolgd door een doekfilter of een elektrostatisch filter
(ESP) is het meest gebruikelijk.
Bij rooster- en FBC ketels verdient een doekfilter de voorkeur boven
een ESP ioV.~, het karakter van de vliegas en de temperatuur van de
rookgassen.
Wanneer een "dry-scrubber" toegepast wordt, combineert men deze met een
doekfilter.
Een natte scrubber gecombineerd met een grote poederkoolketel reduceert
de SO2-emissie en vangt tevens een groot gedeelte van de vliegas af.
Voor de kleinste deeltjes blijft echter een filter vereist.

- De emissie aan SO2 van rooster- en poederkoolketels is afhankelijk van
het zwavelgehalte in de steenkool. Het za! van de in te stellen normen
afhangen of beperkende maatregelen getroffen dienen te worden. De in
de kolennota genoemde grens van 230 g/GJ als jaargemiddelde, overeenkomend met Cao 0,35% zwavel in de kool kan niet zonder beperkende maatregelen worden bereikt°
In een FBC installatie kan door toevoeging van kalksteen of dolomiet
ca. 90% van de in de steenkool aanwezige zwavel worden verwijderd.
- de NO emissie van FBC ketels en poederkoolketels met aangepaste branx

ders bedraagt ca. 200 g/GJ (350 ppm). Voor de roosterketels ligt dit
niveau tussen de 200 en 400 ppm met uitzondering van de spreaderstoker
die een NO emissie veroorzaakt van 400 tot 700 ppm.
X

- De hoeveelheden bodemas plus afvalprodukt van de ontzwavelingsinstallatie van conventionele ketels komen ongeveer met de hoeveelheid
afval van een FBC i~stallatie. De absolute hoeveelheden bedragen ca.
300 kg per ton kool.
- De hoeveelheid afval van een FBC installatie kan aanzienlijk beperkt
worden door het bedmateriaal te regenereren~ zodra een goed proces beschikbaar is.
Het storten van afval dient zoveel mogelijk beperkt te worden om verontreiniging van de bodem en het grondwater te voorkomen. Nuttige toepassingen liggen op het gebied van de cement- en betonfabricage, de
wegenbouw, de bouwstenen- en grindproduktie.
FBC afval zal in de toekomst moeilijker afgezet kunnen worden omdat
het zal moeten concurreren met vliegas dat al gedeeltelijk in dezelfde markt gepenetreerd is.
De FBC technologie verkeert in de demonstratiefase. Het tijdstip en de
snelheid van introduktie van FBC ketels zal afhangen van een aantal
technische en economische voorwaarden waarvan de belangrijkste zijn:
¯ De totale kosten voor installatie en bedrijfsvoering dienen gelijk
of lager te zijn dan die van een conventionele installatie inclusief
voorzieningen om aan de milieuvoorschriften te voldoen.
¯ Een gedemonstreerde betrouwbaarheid van de installatie op lange termijn.
~ Een terugregel verhouding van minstens 4 : ~.
¯ Een minimale beschikbaarheid van de installatie van 48 weken per jaar.
De eerste inbedrijfstelling dient niet langer te duren dan 2 tot 4
weken. Normale opstartprocedures moeten binnen 24 uur gerealiseerd

kunnen worden,
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. Het geluidsniveau mag dat van een conventionele installatie niet overschrijden en moet voldoen aan de wettelijke voorschriften.
¯ Afval dient zonder problemen afgevoerd coq. gestort te kunnen worden.
o Het minimale rendement van de installatie, gebaseerd op de onderste
verbrandingswaarde mag niet lager zijn dan 85%.
De grootte van het marktaandeel zal vooral afhangen van de volgende factoren:
¯ De relatie tussen de prijs van olie, gas en kolen.
¯ Het overheidsbeleid m.b.t, de luchtverontreiniging.
¯ De prijsontwikkeling van AFBC-ketels.
¯ Oplossingen voor de afvalproblematiek.
- PFBC installaties zullen vooral in combinatie met turbinesystemen als
warmtekrachtinstallaties (STEG) toegepast gaan worden. De ontwikkeling van deze systemen is minder ver gevorderd dan de AFBC installaties.
Een van de belangrijkste knelpunten is de reiniging van de hete gassen
uit de PFBC installatie die naar de turbine geleid worden.
Overigens lijkt de STEG eenheid op basis van een PFBC installatie
minder bruikbaar als kleine industrieketel. Dit is het gevolg van de
grootte van de installatie en de geringere flexibiliteit die deze installatie slechts voor grotere bedrijven aantrekkelijk maakt.
- De ombouw van bestaande olie- of gasgestookte ketels tot een kolengestookte installatie zal in de meeste gevallen niet economisch verantwoord zijn. Slechts in het geval van een oliegestookte ketel die oorspronkelijk voor kolen was ontworpen kan ombouw terug naar kolen overwogen worden¯ Er zal bovendien rekening mee gehouden moeten worden dat
de capaciteit van de omgebouwde ketel nog slechts ongeveer de helft
zal bedragen van de capaciteit voor de ombouw naar steenkool. Eén van
de bijkomende problemen is echter dat de ruimte die vroeger beschikbaar was voor kolenopslag e.d. inmiddels veelal voor andere doeleinden
in gebruik is genomen°
- Om op korte termijn voor een gedeelte op kolen over te schakelen kan
overwogen worden om kolen/olie slurries als brandstof toe te passen.
Bestaande ketelinstallaties dienen hiervoor aangepast te worden°
De vereiste wijzigingen zijn het meest ingrijpend voor een gasgestookte
ketel, minder ingrijpend voor een oliegestookte ketel en nog minder
ingrijpend voor een olie-gestookte ketel die oorspronkelijk voor kolen
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ontworpen was.
De investeringen variëren van ruim f 14 miljoen voor een gasgestookte
installatie tot ca. f 700.000,-- voor een oorspronkelijke kolenketel
(capaciteit I00 MWth) O
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Het verdient sterk aanbeveling dat het sproeidroog rookgasontzwavelingsproces voor toepassing ín Nederland op korte termijn wordt geëvalueerdo
Onderzoek naar de mogelijkheid tot rendementsverhoging en automatisering van roosterketels inclusief rookgasontzwaveling is gewenst.
(Speciaal de zgn. spreader stoker) o
De ontwikkeling van kolengestookte AFBC ketels m.b.vo een demonstratieproject op índustriële schaal op korte termijn is gewenst.
Er is behoefte aan de ontwikkeling van AFBC ketels als "package units"
tot een capaciteit van ca. 30 MWth.
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van regeneratieve FB¢ processen
is zeer gewenst i.v.m, de geringere hoeveelheid afval t.o.v, de
"once-through" processeno Hetzelfde geldt ook m.~.t, het efficiëntere
gebruik van absorptiemateriaal.

6o

Onderzoek en stimuleer het nuttig gebruik van as en afvalprodukten van
kolengestookte installaties op het gebied van de cement- en betonfabricage, de wegenbouw, de bouwstenen- en grindfabricage en t~bov.
agrarische doeleinden.
Onderzoek de verontreinigingseffeeten van gestort afvalmateriaal op
de bodem en het grondwater.
Er bestaat behoefte aan nader onderzoek naar de mogelijkheden om
ketels die nu olie stoken in de toekomst kolen/olie slurries t~ laten stoken, om op korte termijn het aandeel van de stookolie terug
te dringen.

]o INLEIDING
Om op korte termijn in de industrie over te schakelen van olie en gas
op stee~kool zullen ten hehoeve van ondervuringstoepassi~gen voor een
belangrijk gedeelte conventionele kolengestookte ketelinstallaties toegepast moeten worden. Zo mogelijk zullen bestaande olie- en gaszestookte
ketels geschikt gemaakt moeten worden om kolen of kolen/olie slurrles te
verstoken.
Nieuwe veelbelovende technologieën zoals fluide-bed verbranding zullen
in de komende jaren hun waarde dienen te bewijzen, maar zullen bij een
overschakeling op kolen slechts een gedeelte van de te vervangen capaciteit voor hun rekening kunnen nemen°
Er zijn echter nogal wat factoren die de invoering van steenkool in de
industrie (toegespitst op ondervuring) zullen belemmeren:
- steenkool is een vaste brandstof die veel bewerkelijker is dan olie
of gas voordat het verhrand kan worden;
- steenkool levert in tegenstelling tot olie en gas aanzienlijke hoeveelheden as;
- een verbrandingsin~tallatie voor steenkool vraagt mede t.gov, allerlei
hulpapparatuur aanzienlijk meer ruimte dan een olie- of gasketel;
- het gebruik van kolen vereist maatregelen om verontreiniging van het
milieu te voorkomen;
- gecompliceerde bedrijfsvoering van de kolengestookte installatie,
- de investeringen zijn ca, 2 à 3 maal zo hoog als bij een olie- of gasgestookte installatie;
- de onbekendheid met het gebruik van steenkool.
Daarnaast is er ook wel een positief punt aan toe te voegeno Door deze belemmeringenis de vraagprijs voor kolen ook weer lager, zodat er in veel
gevallen van een rendabel gebruik gesproken kan worden.

In aansluiting ~p een globale beschrljving van de verschillende ketelinstallaties zowel in technisch als in economisch opzicht zullen bovenstaande knelpunten uitgebreid worden behandeld.
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2. CONVENTIONELE KOLENGESTOOKTE INSTALLATIES

2.1. Algemeen
De installaties waarin steenkool op conventionele wijze verbrand kan
worden zijn vast-bed installaties (roosterketels) en poederkoolketels.
De vast-bed ~nstallaties kunnen grofweg gekarakteriseerd worden als
rooster-vlempijpketels tot een capacitei& van (0 MWth, rooster-waterpijpketels tot ca. 50 MWth en daarboven poederkoolketels.
Kolenketels kunnen tot ca. 8 M%~th als zgn. "package unit" geleverd
worden. Deze ~rens ligt voor olie- en gas~estookte ketels bij ca. 30 MWth.
Tussen de 8 en 20 MWth dienen kolengestookte ketels ter plaatse geassembleerd te worden wat ze een stuk minder attractief maakt vooral vanwege
het prijsverschil met een elie- of gasgestookte "paak~ge unit".

2,2. Vast-bed installaties (roosterketels)
In een vast-bed installatie wordt de steenkool met behulp van een mechaniek (een zogenaamde "stoker") op een tooster gebracht. Een gedeelte
van de steenkool komt vrij als brandbaar gas dat boven het bed verbrandt.
De op het tooster achterblijvende cokes wordt verbrand met lucht die
door het tooster en het bed naar boven stroomt.
De resterende as wordt gewoonlijk continu verwijderd door beweging van
het tooster.
Stokers kunnen in twee categorieën verdeeld worden naar de manier waarop
de keel in het bed gebracht wordt:
]. "overfeed stokers" waarbij de keel bovenaf op het bed gebracht wordt~
2. "underfeed stokers" waarop dit van onderaf plaats vindt.
Tot de eerste categorie behoren de zogenaamde "spreaders" of werpstokers
waarbij de kolen op het brandstofbed worden geworpen (fig. 2.2.(.)°
Tevens behoren hiertoe de bulkstokerinstallaties ("mass-burning stokers")
die meestal aangeduid worden naar het ontwerp van het tooster zoals
kettingrooster, voortbewegend tooster, watergekoeld vibrerend rooster
etc.
Tot de "underfeed stokers" behoren de "single" en "multiple-retort"
installaties.

De grootte van de ketelinstallatie en dus van de stoomcapaciteit wordt
bepaald door de afmeting van het roostero
Werpstokers komen voor in ketelinstallaties met stoomeapacitelten van
2,5 tot ]80 ton per uur, waarbij voor de loge vermogens stationaire
roosters en voor de grotere vermogens voortbewegende roosters gebruikt
worden.
Bulkstokers wardan meest~l toegepast vanaf ea. 7 tot I~5 ton stoom
per uur, terwijl de single retort underfeed stokers tussen de 2,5 en ~6
ton stoom per uur toegepast worden°
De multiple retort underfeed stoker die nauwelijks meer wordt toegepast
heeft een capaciteit die llgt tussen de 20 en ~40 ton stoom per uur.

In tabel 2.1. zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende
soorten stokers opgenomen III.

De keuze van een bepaald type roosterketel hangt voor een belangrijk
deel af van de chemische en fysische eigenschappen van de kool.
Tabel 2.2. toont per type stoker de vereiste kenmerken van de kool ]21.

2°2,], Werpsteker met voorthewegend tooster
Dit type is vandaag de dag zeer in zwang bij de industrie in de U.S.A.,
voornamelijk omdat ze geschikt zijn om kolen van uiteenlopende kwaliteit
te verbranden (fig.2.2.~~. Behalve antraciet kan bijna elke koolsoort
variërend van bruinkool tot een hoogwaardige bitumineuze kool toegepast
worden. Tevens is een snelle variatie in de ketelbelasting mogelijk
(25-50% van de kool wordt in suspensie verbrand, de rest op het rooster).
In het algemeen is het mogelijk tot 20% van de maxim~le belasting terug
te regelen. Wanneer tijdens het ontwerp speciale voorzieningen worden
getroffen is een minimale belasting van 12½% van de maximale belasting
mogelijk.
De installatie werkt, zoals bij alle stokers het geval is, het best
wanneer kool met een specifieke afmeting wordt gebruikt.
Fig. 2°2°2, geeft voor verschillende stokers aan welke afmetingen het meest
geschikt zijn. De afmetingen in de figuur hebben betrekking op de grootte
van de kool in de toevoer van de betreffende installatie.
De grootte van de kooldeeltjes heeft een directe invloed op het rendement
van de ketel en de emissie van kleine deeltjeso

De installatie is in staat tot:

Spreader

Ketting- en voortbewegend rooster

Underfeed

een snelle toename in belasting

uitstekend

redelijk

redelijk

een ~eperking van de hoeveelheid onverbrand

redelijk

redelijk

redelijk

het te boven komen van koolontmenging

redelijk

slecht

slecht

slecht

slecht

verwerking van een grote verscheidenheid
aan kolen
het verbranden van zeer fijne kool

slecht

slecht

slecht

rookloze verbranding bij elke belasting

slecht

goed

goed

een minimale vliegasuitstoot

slecht

goed

goed

handhaving van de stoombelasting onder
slechte bedr ij f somst andigheden

goed

slecht

slecht

een minimum aan onderhoud

goed

goed

redelijk

een minimaal stroomverbruik
(van de stoker en de hulpapparatuur)

goed

goed

goed

een eenvoudige verwerking van as en
síntels

uitstekend

goed

redelijk

~voortbewegend rooster: uitstekend
stationair rooster
: redelijk
Tabel 2.1. Kenmerken van stoker installaties
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Aanbevolen kooleigenschappen

Type installatie
single retort~ stationair rooster

0-10 30-40 40-50 5-I0 29~l

5

~371

single retort, bewegend rooster

0-I0130-40 40-50 5-I0 29,1

7

]37]

multiple retort

0-10 30-40 40-50 5-]0 29,] 7 1371

kettingrooster/voortbewegend tooster 2-15 30-45 40-55 61 25,6

5

I0382

werpstoker, dumprooster

0-10 30-40 40-50 5-10 29,1

|260

werpstoker, continue reiniging

0-10 30-40 40-50 5-]5

1260

werpstoker, voortbewegend tooster

0-]0 30-40 40-50 5-15

1204

iMinimum waarde; geen bovengrens
2Voor kettingrooster; Voortbewegend tooster: ]204 °C
Tabel 2.2. Type stokerinstallatie met de aanbevolen steenkoolkwaliteit 12~

Figuur 2.2.]oWerpstoker met voorthewegend rooster
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Een hoog gehalte aan fíjnkool kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben:
- een hoge belasting aan kleine deeltjes in de schoorsteen;
- fluctuaties in het fornuis;
- hoog gehalte aan onverbrand materiaal en veel rook.
Veel grove kool heeft tot gevolg dat te veel kool op het rooster verbrandt
waardoor eveneens een hoog gehalte onverbrand en veel rook ontstaat.

Figuur 2,2.2Aanbevoten afmetingen van steenkool voor verschillende typen
stokerinstallat~es 12~

2.2.2. Wer~stoker met stationair bewe~end rooster
Werpstokers met een vibrerend, oseillerend of een schuddend tooster
kunnen slechts kolen met een assmelttemperatuur boven de 1200°C verwerken
ten gevolge van de neiging tot klinkervorming (fig. 2.2.3° ~n 2.2.4.)°
Ze worden meestal niet toegepast bij ketels met een capaciteit van meer
dan 55 ton atoom per uur.
Boven deze capaciteit maakt de massa van het rooster een nauwkeurige regeling van het verbrandingsproces moeilijk.
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Vibralion
drive

Figuur 2°2.3.
Vibrerend roosterllI

Figuur 2.2.4.
Voortbewegend rooster l]I
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2.2.3. Bulkstokers
Dit type stoker is als kettingrooster, voortbewegend rooster en waterg~koeld vibrerend tooster geschikt voor relatief constante stoombelastingen tot ca. 70 ton per uur. Kettingroosters kunnen per installatie
een grote verscheidenheid aan steenkool verwerken met inbegrip van die
met een lage assmelttemperatuur (fig. 2.2.5. en 2.2.6.).
Voortbewegende roosters functioneren beter met kolen met een hoge
assmelttemperatuur zoals antractiet en sommige soorten bitumineuze kool.
Watergekoelde vibrerende roosters kunnen een groot aantal soorten kool
verwerken van vrij brandende tot sterk bakkende kool zowel als bruinkool en zelfs sommige semi-antracieten. Over het algemeen worden kolen
van 32 mm (1~ inch) en kleiner toegepast.
Sterk bakkende kolen kunnen de neiging vertonen een vaste laag te vormen op ketting- en voortbewegende roosters; watergekoelde vibrerende
roosters daarentegen vormen een uniform klinkervrij bedo
De waterkoeling beschermt het tooster tevens tegen hitte-inwerking wanneer met olie of gas bijgestookt wordt.

Figuur 2.2,5. Vihrerend tooster, combineert waterkoelin~ als bescherming
van het roos~er mee een inte~nitterende ~ibratie van het tooster [~[

Figuur 2.2.6. Voorthewe~e.d roos[er men vier luchtzones (onder) wordt
toegepast in kleinere installaties. Grotere eenheden hebben tot 9
zones (boven) en capaciteiten van
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2.2.4. Stokers met voedin~aanvoer van onder via een retort
Dit type verwerkt voornamelijk bitumineuze kool en is zeer ges~hikt
voor sterk bakkende kolen vooral wanneer een golvend rooster wordt gebruikt. De installatie wordt toegepast voor de kleinere vermogens met
capaciteiten tot maximaal ca. 16 ton stoom per uur (fig, 2,2.7t en 2°2.8.).
Installaties met meerdere voedingsretorten zijn niet interessant vanwege
zeer hoge onderhoudskosten~

Figuur 2.2.:7. Golvend- en stationair tooster

Figuur 2,2, 8.

Vocdingaanvoer van onder via een retort

2.3. Poederkoolstoken
Het stoken van kolen in ketels met een grote capaciteit is alleen mogelijk wanneer deze kolen zijn gemalen tot een fijn poeder (90% < 90 ~m
en 98% < 200 ~m)= Het poeder wordt, gemengd met een gedeelte van de voor
de verbranding benodigde lucht, naar de vuurhaard getransporteerd en
via speciale 0randers hierin geblazen, waarna de deeltjes in zwevende
toestand verbranden (fig. 2.3.1.).
Daar de afmetingen van de kooldeeltjes veel kleiner zijn dan bij de
roosterketels verloopt het verbrandingsproces veel sneller.
Als voordelen van een poederkoolsysteem kunnen worden genoemd:
- vrijwel elke soort kool kan toegepast worden;
- capaciteiten van ca. 50 tot 2500 MWth kunnen gerealiseerd worden;
- goede regelbaarheid~
- Net thermisch rendement ligt veel hoger in vergelijking met dat van
een roosterketel;
- op eenvoudige wijze kunnen voorzieningen aangebracht worden om bij
te stoken met olie of gas;
- er is weinig personeel nodig om de installatie te bedienen.
Poederkoolketels kunnen onderscheiden worden naar de wijze waarop de
as afgevoerd wordt. Bij het type met vaste of droge :asafvoer wordt ca.
20% van de as via een opening onder in de ketel afgevoerd. Het resterende
gedeelte wordt met de rookgassen meegevoerd én voor een groot gedeelte
afgevangen in achter de ketel opgestelde afvangapparatuur. Ketels met
droge asafvoer worden toegepast wanneer kolen met een gering asgehalte
verwerkt worden. Voordelen zijn een eenvoudiger bedrijfsvoering en minder uitwendige corrosie van de vuurhaardpijpen. Bij hoge asgehaltes van
de kool kunnen de vliegasafvangers het aanbod niet meer verwerken. In
dit geval worden ketels met vloeibare asaftap toegepasto De vuurhaardtemperatuur dient boven de assmelttemperatuur te liggen en is daarom
hoger dan bij de installatie met droge asafvoer. De vloelbare slak
wordt opgevangen in water en granuleert tot inerte korrels.
Nadelen van dit soort ketels vloeien voornamelijk voort uit de hoge
bedrijfstemperatuur, nl. een toename van de corrosie van de vuurhaardpijpen en een hoge emissie van stikstofoxyden.
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Figuur 2.3.1. Vuurhaard van een stoomketel met een
vermogen van 1850 MWth (steenkool gestookt)

I
2
3
4

vuurhaard
hoekbranders
slakafvoer
schotelmolen

5 poederkoolleidingen
6 ruwkoolbunker
7 hetelucht leidingen
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De cycloonvuurhaard is een bekend type installatie met vloeibare slakaftap (figo 2°3.2° en 2.3.3.). Een voordeel van de cycloonvuurhaard is
de lage vliegasbelasting. In tegenstelling tot een poederkoolinstallatie
waar 80% van de as in de vorm van vlie~as vrijkomt is dit percentage bij
de cycloonvuurhaard slechts ca. 10 (fig. 2~3.4.). De al genoemde nadelen
van de hoge bedrijfstemperatuur zullen echter een brede toepassing van
dit type installatie verhinderen.

2.4. Overwegingen die een rol spelen bij de keuze tussen een roosteren een poederkoolketel
Een eerste overweging bij deze keuze is het feit dat de maximale capaciteit waarbij stokers toegepast worden beperkt is tot ruim 100 ton
stoom per uur. Vanaf ca. 70 ton stoom per uur wordt een poederkoolinstallatie echter ook interessant mede gezien het betere rendement.
Alvorens een keuze te maken dient voor beide systemen een evaluatie
gemaakt te worden van de beperkingen op het gebied van ketelontwerp,
brandstofflexibiliteit, ren~ementen, milieuvervuiling en bedrijfsvoering.

2,4.1. Ketelon~wer~
De maximale capaciteit van een stokerinstallatie wordt beperkt door
ontwerprestricties van het rooster en de maximale warmte-afgifte (een
maximale beddiepte van ca. 7 m en een warmte-afgifte van 2,36 M~7/m2
voor een werpstoker met voortbewegend rooster)°
De warmte-afgifte per eenheid van oppervlak wordt gegeven in tabel 2°4.~.
tezamen met de energiedichtheid als functie van verschillende brandstoffen. Omdat de warmtedichtheid bij een kolengestookte ketel lager
is dan bij een olie- of ~asgestookte ketel ten gevelge van een langere
benodigde verbrandingstijd zijn de afmetingen van het fornuis ook
groter. Figuur 2.4.1o toont het verschil in grootte voor olie-, gasen kolenketels van dezelfde capaciteit.
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Figuur 2.3°2. Cycloon vuurhaard

OUTL~T

Figuur 2°3.3.

De cycloon vuurhaard ketelinstallatie

-3] -

TO
STA~~K/

FROM FROM
DUST \FU,RNA, CE

Itl/COLLECTO~ \\ \

J~V(90% EFFICIENCY)’~ \

~°/o

L~

7~ì,o

zOì,o

!o~,.
|«

PULVERIZED-COAL- FIRED
UNIT

90%

/

ASH ,

,J

CYCLONE FURNAC~
UNIT

Figuur 2.3.4. Vergelijking van vliegasemissie door een po~derkool- en
een cycloon vuurhaard installatie

Keteltype

~Geabsorbeerde hoeveelheid
warmte per opp. eenheid
kW/EPRSI

Warmte
diehtheid
kW/m~

01iegestookt
Gefabriceerd in de werkplaats

60

520-1040

Gefabriceerd op de bouwpla~ts

60

260- 520

Gefabriceerd in de werkplaats

60

520-I040

Gefabriceerd op de bouwpla~ts

60

260- 520

Poederkool

20-35

~55- 228

Werpstoker

25-40

260- 310

Gasgestookt

Kolengestookt

IEPRS wordt gedefinieerd als "effective projected radiant heat
absorhi~g surface" (ft2)
Tabel 2.4.1. Warmteafgiftegegevens van met diverse brandstoffen
gestookte ketels [2I

Figuur 2 4. l. Relatieve afmetin~en kolen-, olie- en gasgestookte
installaties 131
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2.4.2. Brandstofflexibiliteit
Uit een poederkoolketel kunnen op vrij eenvoudí~e wijze hhlpbranders
voor het stoken van olie en gas worden gelnstalleerd.
Bij roosterketels dienen eventuele hulpbranders voldoende hoog boven
het rooster geïnstalleerd te worden om het rooster tegen de stralingswarmte te beschermen. Op deze wijze echter wordt het effectieve fornuisvolume verminderd wat tot gevolg heeft dat wanneer alleen met olie of
gas wordt gestookt de stoomproduktie wordt beperkt.
Een werpstokerinstallatie heeft echter wel het voordeel dat naast kool
ook allerlei afvalprodukten (bijVo huisvuil) verbrand kunnen worden.

Met de toename van de brandstofprijzen wordt het feit dat poederkool
stoken een 3-5% beter rendement geeft steeds belangrijker.
De redenen voor dit hogere rendement zijn een lager gehalte aan onverbrand materiaal en een geringere luchtovermaat dan bij een stokerinstallatie.
Het gehalte aan onverbrand kan. bij een goed ontworpen poederkoolketel
lager zijn dan 0,4% terwijl een werpstoker met een voortbewegend tooster
niet lager komt dan ca. 4% en dan alleen nog in het geval dat 50%
vliegas gerecirculeerd wordt.
De hoeveelheid overmaat lucht ligt bij een werpstoke~ aanzienlijk hoger
dan bij een poederkoolinstallatie. Om de benodigde luchtovermaat bij
een stoker te beperken zijn twee dingen noodzakelijk: een goed systeem
voor de toevoer van secundaire verbrandingslucht en een goede afdichting
tussen het rooster en de ketelinstallatie om het binnentreden van valse
lucht te voorkomen.
De energiekosten van een poederkoolmaalinstallatie hebben een negatieve
invloed op het hogere rendement van de poederkoolketel. Een ander nadeel vormen de kosten voor elektrostatische preclpitatoren (ESP’s) of
zakkenfilterinstallaties die noodzakelijk zijn om vliegasemissies te
beperken. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een stokerinstallatie aan
de normen kan voldoen met mechanische afvangapparatuur, wat echter niet
in alle gevallen opgaat° Met name werpstokers met cyclonen kunnen niet
altijd aan de normen voldoen. Bij gebruik van underfeed- of bulkstokers
is een cycloon meestal voldoende om de uitworp op een aanvaardbaar niveau te houden vanwege de grovere deeltjes die bij deze systemen vrijkomen.
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Dit type stoker/afvangs~steem vergt meestal de minste kosten voor een
industrisel ~toomsysteem.
Er bestaan twee nadelen voor het gebruik van precipitatoren bij stokerinstallaties. Het relatief hoge koolstofgehalte beïnvloedt de specifieke
weerstand van de as zodanig dat het afvanggedrag moeilijk te voorspellen
is. Ook de relatie tnssen het asgehalte van de kool en de mate van vliegasemissi~ is niet voorspelbaar. Hierdoor zou een zakkenfilterinstallatie
die niet afhankelijk is van de steenkoolkwaliteit beter ~eschikt zijn.
De rookgastemperatuur dient echter altijd boven het dauwpunt te blijven
om te voorkomen dat de zakkenfilters dichtslaan ten gevolge van de vochtige, kleverige

Met betrekking tot de bedrijfsvoering biedt een poederkoolinstallatie
als voordelen:
- de regeling is zodanig dat de operator niet constant behoeft in te
grijpen;
- de maalinstallatie levert steeds kool met de juiste afmeting en met
het juiste vochtgchalteo
Stokerinstallatíes kunnen niet in die mate geautomatiseerd worden dat
op continue basis een hoog bedrijfsrendement valt te handha~en. De
operator dient voortdurend de bedrijfscondities aan te passen om tot
een optimaal rendement te komen.
De complexe regeling van een poederkoollnstallatie eist van de operator
een hoog gekwalificeerde technische kennis. Bij een stokerinstallatie
moet de operator de basisprincipes van het verbrandingsproces begrijpen
en de wijze waarop zijn ingrepen dit be[nvloeden. Uit veiligheidsoogpunt
is een stokerinstallatie minder kritisch dan een poederkoolketel.
Reparaties aan een poederkoolketel zijn vaak duurder zodat het verschil
in rendement met de stoker hierdoor kan worden gecompenseerd. Wat betreft onderhoud zijn de werp- en bulkstokers over het algemeen minder
gevoelig dan po~derkoolsystemen, wat dan echter wel ten koste gaat van
het ketelrendemento Onderhoud aan voedings- en verdeelsystemen van stokerinstallaties kan vaak tijdens bedrijf worden uitgevoerd.
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2.4.5..~~ptitaalskosten
In fig. 2.4.2. worden de kapitaalskosten vergeleken van een stokerinstallatie en een poederkoolketel. De kostengegevens zijn afkomstig uit
ferentie 16~ en gecorrigeerd voor prijzen van 1980. Rente van geleend
geld en prijsescalaties zijn niet bij de kosten inbegrepen.
Ook niet inbegrepen zijn kosten die gerelateerd zijn aan de locatie van
de ketel zoals:
- kosten van het terrein plus het geschikt maken hiervan;
- toegangswegen;
- treinrails tot de kolenbunker;
- asverwijdering verder dan de opslagsilo;
- koolopslag;
- stoom- en condensaatleidingen verder dan de muren van het ketelgebouw.
De curve voor de poederkoolketel begint bij toenemende capaciteit vanaf
ca. 200 ton stoom per uur af te vlakken.
Hiervoor bestaan o.a. de volgende oorzaken:
- De hoogte van de installatie is zodanig dat een jacobsladder niet meer
toepasbaar is. Het alternatief is de duurdsre transportband waarvan de
prijs ongeveer lineair toeneemt met de capaciteit.
- Voor de grotere, hoge druk installaties zijn meer ~eavanceerde en
duurdere waterbehandelingsinstallaties vereist.
- Ketelprijzen blijven vrij constant op een gulden per ton per uur basis.
Ze nemen niet aanmerkelijk af voor grotere installaties.

2.4°6. BedriÌfskosten
In tabel 2.4.2. worden de bedrijfskosten vergeleken van een oliegestookte
ketel als package unit, een roosterketel en een poederkoolketel beide op
de bouwplaats geassembleerd met een capaciteit vac 90 ton stoom per uur.
Vaste lasten voor afschríjving en rente voor geïnvesteerd kapitaal zijn
buiten beschouwing gelaten als onbekende variabelen.
Het aantal bedrijfsuren is bepaald door van het aantal uren per jaar (8760)
2 weken onderhoud (336 uur) af te trekken en het resultaat te vermenigvuldigen met de beschlkbaarheidsfactor (95% voor olie, 85% voor de roosterketel en 90% voor de poederkoolketel) en met een aangenomen belastingsfactor I) van 75%.
I) De belastingsfactor is dat percentage van het ontwerpvermogen dat over
een bepaalde periode is geleverdo
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Brandstofverbruik is gebaseerd op typische bedrijfsrendementen van vergelijkbare ketels en op een verbr~ndingswa~rde van 40,7 GJ/m3 voor olie
en van 23,3 GJ/ton voor kool.

29O
280
270
260

Z

~ POEDERKOOLKETEL

250
240
230
220
210

200

190
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100
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300 350 400
STOOMPRODUKTIE T/hr ~

Figuur 2.4.2. Kapitaalskosten stoker- en poederkoolketels

Olieketel

Keteltype
Aantal bedrijfsuren per jaar
Brandstofverbruik, ton/jr.
f/ton1

~randstofprijs,

Totale brandstofkosten, IO6 f/jr
Elektriciteitsverbruik, MWeh/jr
f/ir2

Elektri¢iteitskosten,

f/jr3

Onderhoudskosten,

Roosterketel

Poederkoolketel

6.000

5.400

5.700

42.000

78.400

72°400

400

144

130

16,8

9,4

11,3

3.000

3,240

8.550

540.000

583.200

1.539.000

180.000

490.000

577.500
23/~

Operators per wacht

f/jr~

Kosten operators,

200.000

Asverwijdering, ton/jr
A~verwijderingskosten,

f/ir5

Totaal bedrijfskosten, 106

f/jr

17,72

450.000

550.000

7.840

7.240

31.360

28.960

12,85

12,10

13e kwartaal 1980
2aangenomen 18 ct/ kWeh
3aangenomen 2,5% van de investering (olie, rooster, poederkool, resp.

7,2, f ~9,6 en f 23,1 miljoen)

~aangenomen Y 50.000,-- per persoon
Saangenomen f 4,--/ton
TaBel 2~4.2~ ~edrijfskosten olie- en kolengestookte ketels (capaeiteit 90 ton stoom p~r uur) f6~
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Voor roosterkolen moet meer betaald worden in verband met de voorgeschreven afmetingen van deze kolen.
Het elektriniteitsverbruik geldt voor de gehele installatie exclusief de
rookgasontzwavelingssystemen~
De vereiste hoeveelheid bedieningspersoneel hangt af van verschillende
factoren zoals arbeidsovereenkomsten, bedrijfsregelingen etc.
Het opgegeven aantal is het minimum voor een betrouwbare en veilige
bedrijfsvoering.
De kosten van asverwijdering variëren afhankelijk van de stort- of toepassingsmogelijkheden~

Uit tabel 2.4.2. kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
- Oliegestookte "package units" zijn in aanschaf goedkoper, maar duurder
in gebruik dan een op de bouwplaats geassembleerde kolengestookte
installatie,
- ~e brandstofkosten maken veruit het grootste deel uit van de jaarlijkse
bedrijfskosten (tussen 78% en 94%). De kosten voor personeel en elektriciteítsverbruik zijn daarom m~nder belangrijh in de afweglng welk type
installatie zal worden gekozen.
- Rooster- en poederkoolketels met een capaciteit van 90 ton/hr verschillen
niet veel. De bedrijfskosten van de poederkoolketel zijn ca. f 750.000,-per jaar lager dan die van de roosterketel. Hierdoor kan in ca 4,5 jaar de
extre iïvestering van f 3,5 miljoen worden gecompenseerd.
Poederkoolketels bieden de mogelijkheid om aanzienlijk te bespare~ op
de brandstofkosten omdat ze een bredere variatie in afmeting, soort en
kwaliteit van de steenkool kunnen verwerken.
Een ander punt is nog dat roo~terketels de laagste be~chikbaarheidsfactor
hebben. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat wanneer er storingen
optreden aan het rooster, de ketel uit bedrijf genomen moet worden en pas
na afkoeling gerepareerd kan worden, Storingen aan een poederkoolinstallatie treden vaak op buiten de ketel, bijv. aan de molens; in zo’n geval
kan op olie gedraaid worden terwijl de reparaties plaatsvinden.
Wanneer een roosterketel in overweging wordt genomen verdient het aanbeveling om na te gaan of meerdere kleine ketels i.p.v, een grote gein~talleerd kunnen worden, zodat bij storingen niet direct het totale
stroomproducerende vermogen wegvalt.
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- 40 Bij poederkool bedraagt de concentratie aan vliegas ca, 7,5 g/m3 me~
80% van de vliegas kleiner dan 40 Dm. Bij een roosterketel is de concentratie ca. 5,5 g/m3 en is de vliegas grover dan bij een poederkoolketel
(ca. 50% kleiner dan 40 ~m), De concentratie is aanzienlijk hoger in
het geval van vliegasrecirculatie.
In figuur Z.~2.staan de gebieden aangegeven waarbinnen~ onderscheiden
apparatuur werkzaam is~ Tevens zijn de afmetingen van verschillende
soorten aerosolen aangegeven.

0,00]

0.01

O.t

1.0

10 ~-

100

1000

Figuur 2.5.2. Afmetingen van industriële aerosolen en werkingsgebieden
van afv~ngapparatuur II~

De meest gebruikte apparaten om vliegas af te vangen zijn cyclonen,
doekfilters, elektrostatische precipitatoren en sc~ubberso(wastorens).
Scrubbers kunnen behalve voor het afvangen van deeltjes tevens voor
SO2 verwijdering gebruikt worden. In de U.S.A. zijn cyclonen en ESP’s
tot nu toe het meest toegepast.
Zakkenfilters komen de laatste jaren echter sterk naar voren vanwege
bepaalde voordelen. Een overzicht van enkele kenmerken van de diverse
apparaten wordt getoond in tabel 2.5.1.
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Rendement Drukval Gassnelheid

Cycloon
Zakkenfilters
Schudder
Tegengestelde luc~ts~room
Precipitator

%

kPa

85 - 95

0,~7-1,24

m/s

Installatiekosten
f/kWth (1980)
5 - 10

99

0,62

0,01 - 0,03 ~ 28 - 34 [9~

99+

0,87

0,09

99+

0,22

0,14

I - 2,5 32 - 36 191

Venturi serubber
Laag energetisch

95+

1,24-3,72

30

Middel energetisch

98+

3,72-4,96

45

~ ca. 851

~1o]

iDe koste~ maken deel uit van een rookgasontzwavelingssysteem
Tabel 2.5.1. Kenmerken vliegasafvangapparatuur

2 ~5.2, I . C_ye~onen
Een cycloon maakt gebruik van een combinatie van centrifugale en
gravitatiekrachten om deeltjes uit een gasstroom af te scheiden (fig.2o5.3.)"
De binnenkomende gasstroom raakt in een wervelende beweging, waardoor
de vaste deeltjes tegen de ~and geslingerd worden en daarna naar beneden
vallen. De gereinigde gasstroom verlaat het apparaat aan de bovenkant.
Cyclonen vinden vooral toepassing bij roosterketels. De vliegas van een
roosterketel is wat grover dan die van een poederkoolketel waardoor
afvangstrendementen van 85 tot 95% mogelijk zijn. Vaak wordt een combinatie van twee typen toegepast om een qua afmeting zo breed mogelijk
gebied van deeltjes af te vangen.

2~5.2.2. Zakkenfilters
In een zakkenfilterinstallatie worden de rookgassen door kunststofzakken
geleid waarbij de vllegas in de filterzakken aehterblijft (fígo 2.5.4.).
Van tijd tot tijd worden de filterzakken gereinigd, waarbij de vliegas
in een verzamelbak valt, v~nwaar het wordt verwijderd. Het reinigen
gebeurt met behulp van een schudmechanisme of door een tegengestelde
luchtstroom door de installatie te leiden. Als filtermateriaal worden
veel soorten kunstvezels toegepast,~:waaronder glasfiberhet meest. De
maximaal toegestane temperatuur is afhankelijk van het gebruikte filtermateriaal en bedraagt voor glasfiber ca. 315 °C.
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Figuur 2.5.3.

Cycloon

Bag

Figuur 2o5./~,
reiniging Iii

Zakkenfilter met tegenzestelde luchtstroom-
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Het afvangrendement ligt boven de 99% en is onafhankelijk van de gebruikte steenkool. Het rendement neemt nog toe wanneer een dun laagje
stof zich aan het filtermateriaal gehecht heeft.
Een nadeel is de hogere drukval over de installatie waardoor extra
ventilatorcapaciteit vereist is. Voorts is de levensduur van de filterzakken gemiddeld ca. 2 jaar zodat regelmatig zakken vervangen díenen
te worden°

2«5.2.3. Scrubbers
Een scrubber gebruikt een vloeistof (meestal water) om deeltjes uit het
rookgas te wassen. Tegelijkertijd worden ze, door toevoeging van kalk
of kalksteen, gebruikt om SO2 te verwijderen.

De twee meest voorkomende types zijn het venturi type (fig. 2.5,5. ) en
het "moving bed" type° In het eerstgenoemde type wordt de gasstroom
zodanig versneld dat het water verstoven wordt° Het verschil in snelheid
tussen de gas- en vloeistofdeeltjes biedt veel mo~elijkheden tot botsingen zodat kleine vaste deeltjes gevangen worden in druppeltjes.
Het "moving bed" type streeft hetzelfde doel na door een intensieve
menging van gas en water in een turbulent bed van glas- of kunststofbolletjes.
Het rendement is onafhankelijk van de samenstelling van het bedmateriaal.
De drukval is 1,2 - 5,0 KPa en een hoge waterdoorstroming is nodig voor
een goede deeltjesverwijdering. Dit laatste feit levert nogal wat problemen op: de watervoorziening zelf, afvalbehandelíng, een groot volume
aan nat afval, mist in het rookgas en een groot aantal mogelijkheden
voor corrosie, verstopping en roestvorming~
Voor deeltjes groter dan 2-2 mm is het rendement beter dan 99%, maar
het neemt voor kleinere deeltjes drastisch af tot minder dan 20%. In
feite is het onmogelijk een scrubber te optimaliseren naar zowel deeltjes- als SO2 verwijdering. Een lange verblijftijd is nodig voor een
goede SO2 verwijdering terwijl een hoge snelbeid en dus een korte verblijftijd een vereiste is voor een goede deeltjesverwijdering
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Figuur 2.5.5.

Collectin~

Figuur 2.5.6. Elektrostatische precipitator 11!

Venturi-s crubber
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2.5.2.4. Elektrostatische precipitatoren (ESP)
Een ge~nstalleerde ESP bestaat uit smalle verticale doorgangen in het
afvoerkanaal, met dunne draden of staafjes tussen de opgehangen platen
(figo 2.5.6.). Een hoog voltage wordt ingesteld tussen de platen en de
draden. De vliegasdeeltjes krijgen een lading en worden aangetrokken door
de platen waarop ze blijven vast zitten door elektrostatische aantrekking.
Van tijd tot tijd wordt de op de platen vastzittende vliegas verwijderd
door de platen te vibreren. De as valt in afvoerhoppers. Een belangrijke
factor bij de ESP werking is de specifieke elektrische weerstand van
de vliegasdeeltjes. Een lage weerstand is wenselijk. Laagzwavelige kool
echter produceert as met een hoge weerstand. De weerstand van de asdeeltjes wordt nl. lager bij adsorptie van SO3 aan het oppervlak. Dit SO3 is
ontstaan uit de SO2 aanwezig in de afgassen (S03-gehalte is I à3% van
de hoeveelheid SO2), In flg. 2.5.7. is de specifieke weerstand van
vliegas gegeven als functie van het zwavelgehalte in de kool en van de

temperatuur.
Deze as met hoge weerstand vereist sterkere ESP velden, grotere verzamelplaten voor een gegeven gasstroom en sterkere vibratie omdat zulke
as meer blijft plakken. Dikk~ lagen as op de platen vermind~ren de
veldsterkte en verlagen de vangstcapacitelt. Om deze problemen te
ondervangen zijn de volgende oplossingen toegepast !~I~:
- het plaatsen van ESP’s aan de hete kant van de luchtverhitters, omdat de weerstand van vliegas twee ordegroottes lager is bij hogere
temperatuur;
- een grotere lading;
- een toevoeging (meestal S03) aan het rookgas om de weerstand te verlagen. Nadelen zijn: kosten, niet uniforme deeltjesgrootteverdeling
en vervuiling van oppervlakken.
Een van de belangrijke aspecten van een ESP is het feit dat hij voor
een bepaalde kwaliteit kolen ontworpen wordt. Dit betekent dat het gebruiken van andere kolen ten koste gaat van het afvangrendement. ESP’s
worden vaak toegepast voor grotere poederkoolketels. Voor roosterketels
zijn ze minder geschikt i.v.m, het vrij hoge koolstofgehalte van de
vliegasdeeltjes welke de specifieke weerstand negatief belnvloedt.
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Om deze redenen kan bij een roosterketel beter een zakkenfilter toegepast worden. Vaak is echter een combinatie van verschillende apparaten
de beste oplossing° Voor een roosterketel bijvoorbeeld een cycloon
gevolgd door een zakkanfilter en voor een poederkoolketel een scrubber
gevolgd door een ESP.
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Figuur 2.5.7, Specifieke weersLand van vliegas als functie
van de temperatuur en het S gehalte in de Itool !]0[
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De rookgasontzwavelingsproblematiek samen met de beschrijving van de
beschikbare technieken qua mogelijkheden en kosten z~jn behandeld in
het rapport ESC

. Het voorliggende rapport heeft een duidelijk

algemeen karakter. Voor de toepassing van rookgasontzwave]ing bij de
kleinere vermogens in de industrie komen niet alle bekende procédé’s in
aanmerking.
In de U.SoA. overheersen de calciumsystemen in de elektriciteltssector
met 88% van de geïnstalleerde systemen. Bij de industriële toepassingen
heeft men de voorkeur voor systemen die op natrium gebaseerd zijn (85%
van alle systemen) I]4[. De belangrijke reden voor dit versch~l is het
verschil in grootte tussen utiliteits- en industriële toepassingen.
Het gemiddelde vermogen bij een centrale is 350 ~;e en bij een industriële ketel 20 MWth. Omdat de centrales grote hoeveelheden rookgas
moesten verwerken, hadden ze behoefte aan een goedkoop materiaal dat
eenvoudig te verwijderen afvalprodukt opleverde. Kalk en kalksteen voldoen aan deze voorwaarden. In de industrie zijn de gasstromen een stuk
kleiner met vaak hoge S02-gehaltes. Veel van deze installaties gebruiken daarom de efficiëntere en schonere op natrium gebaseerde scrubber
processen. Industrieën hebben daarnaast vaak al natrium bevattende afvalstromen, zodat de afvalstroom van het rookgasontzwavelingsproces
geen extra moeilijkheden oplevert. Daarenboven is de industrie meestal
meer vertrouwd met de bedrijfsvoering van een wat complexer chemisch
proces dan de u~iliteitssector. Men heeft in de laatste sector nu een
aantal jaren ervaring met k~lk- en kalkzandsteenprocessen en men is
niet snel geneigd op iets anders over te stappen.
De Nederlandse situatie kan hier nauwelijks mee worden vergeleken. De
wegwerpprocessen kunnen wegens de grote hoeveelheden afval die opgeslagen moeten worden niet toegepast worden. Dit geldt zowel voor centrales als voor industriële toepassingen. Ook de gipsproducerende processen zijn niet aantrekkelijk. Naast aanzienlijke afvalwaterstromen
die gezuiverd dienen te worden, zijn er momenteel nauwelijks afzetmogelijkheden voor de hoeveelheid te produceren gipso
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In de Kolennota 18j wordt een voorkeur uitgesproken voor regeneratieprocesseno Bij deze processen wordt de geabsorbeerde SO2 verwerkt tot
bruikbare produkten zoals zwavelzuur, vloeibare zwaveldioxyde en zwavel.
Deze processen zijn echter het minst ver ontwikkeld.

De bekendste natte regeneratieprocessen zijn die gebaseerd op natriumsulfiet (Wellman-Lord) en magnesiumoxyde.
Droge regeneratieproeessen zoals die gebaseerd op absorptie van SO2 aan
koperoxide en actieve kool zijn nog in een demonstratiefase,

Enige gegevens betreffende kosten en energieconsumptíe van deze processen
zijn vermeld in tabel 2.5.2. De kosten zijn gebasseerd op een 500 M3~
e
centrale I]31.

Ruimtebeslag
(ha)

i ,!l

Natriumsulfiet

Magnesiumoxyde

~Actief kool

3

3

5

Zwavelgehalte van
de steenkool (%)

Energieverlies Investering
in % van de
invoer

0,8

4,1

75

],4

4,6

8]

2,0

5,7

3,5

8,]

0,8

3,9

78

1,4

4,1

83

2,0

4,8

93

3,5

6,3

Il0

0,8

0,6

82

;,4

0,8

86

2,0

]~0

98

3,5

1,7

I~8

Tabel 2.5.2. Kosten van re~eneratieprocessen 113[ (prijzen 1979)
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2.5.3.1. Dry-scrubbing
Een geheel nieuwe ontwikkeling op het gebied van de rookgasreiniging is
het dry-scrubbing systeem (fíg. 2.5.8.) Een slurrie bestaande uit gebluste kalk, vliegas en water wordt via een verstuiver als een nevel in
het scrubbervat gebracht waar het reageert met SO2 tot CaSO3 en CaSO4
dat in droge vorm de wand van de absorber bereikt. Dit poeder wordt in
een filterinstallatie afgevangen. Op deze wijze wordt via twee mechanísmen SO2 verwijderd, namelijk:
- in de scrubber via een gas/vloeistofproces;
- in de filterinstallatie via een gas/vaste stof proces (kalk).
Voor industriële toepassingen biedt dit systeem verscheidene voordelen
boven natte scrubbers.
Io Het constructiemateriaal is goedkoper dan voor natie scrubbers, omdat
geen dure legeringen en coating tegen corrosie vereist zijn. Voor de
vaten en rookgaskanalen kan normaal koolstofstaal gebruikt worden.
2. Er is minder apparatuur vereist, hetgeen de kapitaalkosten verlaagt.
3. Er is geen afvalwaterbehandeling nodig.
4. Er is geen herverhitting van de rookgassen vereist zoals bij natte
processen om de rookpluim genoeg stijgkracht te geven.
5. De waterconsumptie is belangrijk lager.
6. Lagere kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering inclusief personeel.
7. Meer flexibiliteit in de bedrijfsvoering dan een natte scrubber.
Variaties in ketelbelasting kunnen gemakkelijker gevolgd worden.
SO2 verwijderingspercentages van 90% zijn gedemonstreerd in proeffabrieken. Installaties die bij elektrische centrales in de U.S.Ao in gebruik
zijn ligt het verwijderíngspercentage op ca. 80% Il8~
In tabel 2.5.3. worden de kosten van een droog en een nat scrubbing
systeem vergeleken [15[. Het blijkt dat de kapitaalskosten van het
droge scrubber systeem 20 procent lager liggen dan dia van het natte
systeem.

DRY SCRUBBING
ROOKGASSEN

SCHONE ROOKGASSEN
SPROEIDROGER

ZAKKENFILTER

VOEDINGS

AFVAL
GEDEELTELIJKE RECYCLE
Figuur 2.5.8.

Schema dry-scruhbíng systeem

Droge scrubber

Natte scrubber

f 40/kWth

f 50/kW~H

Precipitator

~3%

35,7%

geruhber

47,5%

42,8%

Reagentia

9,5%

5,5%

Slurriebehandeling

--

Systeem
Materiaalkosten
Aandeel verschillende
componenten (%)

Constructiekosten

f 20 tot f 28/kWth

16 %
f 25 tot f 34/kWth

Tabel 2.5.3. Vergelijking kosten droog- en nat scrubbersysteem
(prijzen 1980) !151
sief
eenwordt
doekfilter
een
gebied
opgegeven van f
180/kW
f 240/kW
In 118~
voor de
totale
investering
een
droge
scrubber
inclue tot
e.

Dit ligt lager dan de vergelijkbare kosten van een scrubber met een
ESP die variëren van f 230/kWe tot f 350/kW
.
e
De energiekosten van een droge scrubber bedragen de helft tot tweederde van
die van een natte scrubber, terwijl de kosten voor bedrijfsvoering en
onderhoud ook ongeveer de helft zijn van die van een natte scrubbero
Een nadeel van de droge scrubber t.oov, de natte zijn de hogere kosten
van de reagentia. Naarmate het zwavelpercentage van de steenkool toeneemt nemen de kosten van reagentia voor een "dry $crubber" sneller toe
dan voor een "wet scrubber".
In fig. 2.5.9. zijn de jaarlijkse kosten uitgezet van de twee processen
voor oostelijke en westelijke U~S.A. steenkool. Hieruit blijkt dat voor
laagzwavelige westelijke steenkool dry scrubbing altijd het voordeligst
is. Voor oostelijke kool ligt het "break-even" punt bij ca. 2,6% S in
de kool.

0
0
2,0

516 860 1,289 1,719
1,2 2,0 3,0 4,0

2,579
6,0

0,7 1.2

3,6

5.157 ng S02/J
8,0 Lbs S02/MMBtu

1,8
1,6

ú 1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

1.8 2,~

0,5 0,9 1,4

1,8

2,7

/,,8 % S for 12,000 Btu/Ib
(6,667 Kcal/kgl
3,6 % S for 9,000 Btu/Ib coal
(5,000 Kcel/kg)

£~guur 2.5,9. Economische vergelijking van "dry- en wet scrubbing"
voor kolen uit het westen en oosten van de UoS.A.
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3. FLUIDE-BEDVERBRANDING

Een FBC-ketel bestaat

uit een vat waarin een bed bestaande uit een

absorptiemateriaal, as en kooldeeltjes rust oD een verdeelplaat waardoor lucht geblazen wordt. (fig. 3.].Io)
De vaste deeltjes komen in een wervelende bewegíng zodat een intense
menging optreedt. Kooldeeltjes en vers bedmateriaal worden continu toegevoerd, terwijl afgewerkt bed~ateriaal en as uit het bed afgevoerd worden. Tengevolge van de intense menging in het bed is de warmteoverdracht
beter dan in een conventionele ketel. Afgewerkt bedmateriaal kan gedumpt worden of geregenereerà en daarna hergebruikt.
Verwijdering van zwavel vindt plaats tijdens de verbranding door reactie
met aan het bed toegevoegde kalksteen, zodat rookgasontzwaveling niet
nodig is. De vorming van stikstofoxyàen blijft beperkt ten gevolge van
de vrij lage bedrijfstemperatuur (ca. 900 °C).
De huidige FBC-installaties werken onder atmosferische druk (AFBC),
Om een nog betere warmteoverdracht te verkrijgen wordt de laatste jaren
onderzoek gedaan naar installaties die onder verhoogde druk werken (PFBC).
De voordelen zijn:
- compactere bouw en nog betere zwavelverwíjdering dan AFBC;
- geringe corrosie en weinig NO -vorming door de lage verbrandíngstempe~atuur;
- hogere kracht/warmteverhouding, in combinatie met een gasturbine of
een STEG-eenheid.
Een FBC-installatie kan gebruikt worden voor de opwekking vanproceswarmte (stoom)
in de industrie, voor elektriciteitsproduktie, voor warm
Fuel
m)ection

water ten behoeve van ruimte¯ 1550°F

verwarming (stadsverwaraling)
en in warmte/krachtinstallatieso

Air

g~

,ution

Figuur 3.].]. Schema FBC-ketel
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3.], F~C-technologie

3.].]. Ontwikkeling
Op het ogenblik ontwikkelt de FBC-technologie zich van het onderzoeksstadium naar de demonstratiefaseo Commercieel verkrijgbare installaties
beginnen nu op de markt te komen.
In tabe! 3.1. wordt een beschrijving gegeven van de status waarin een
aantal representatieve installaties in de U,S.A. op het ogenblik verkeren. De grootste FBC installatie die in bedrijf is, is die van Pope,
Evans en Robbins en Foster Wheeler in Rivesville. Dit is een speciaal
ontworpen A~BC installatie met een capaciteit van 30 ~~ .
e
In de Verenigde Staten worden verseheidene studies gemaakt ten behoeve van installaties met vrij grote vermogens ten behoeve van de elektriciteitsopwekkin~ in opdracht van overheidsinstantias zoals:
Department of Energy: DoE
Federal Energy Administration: FEA
Electric Power Research Institute: EPRI
De betreffende studies worden door diverse bedrijven uitgevoerd:
Begin 1981 beslist de Tennessee Valley Authority wie (B & W of Combustion Eng.) de 200 M~~e AFBC demoplant gaat bouwen.
Babcock en Wilcox doen een studie voor een 660 MWe installatie.
Studles voor AFBC installaties met vermogens van 200-600 MW~ worden
uitgevoerd door Burns & ~oe en Stone & ~Tebstero
Het Environmental Protection Agency (EPA) heeft een R & D programma dat
gericht is op de evaluatie van de milieuaspeeten die verbonden zijn met
de FBC teehnologie zoals de emissies van SO2 en NOx, de uitstoot van
fijne deeltjes en de afvalproblematiek.
Enkele belangrijke conclusies uit het programma tot nu toe zijn [28]:
]. SO2 verwijdering van 90% en hoger lijkt mogelijk voor zowel AFBC als
PFBC met redelijke hoeveelheden toegevoerd bedmateriaal en economisch
concnrrerend met het alternatief van een conventionele ketel met rookgasontzwaveling. De installaties dienen echter wel ontworpen te worden met een voldoende lange verblijftijd voor de verbrandingsgassen
en de juiste deeltjesafmetingen van het bedmateriaal.
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Systeem

~tatus

Stoomcapaeiteit/
warmteleverantie

~abcock &
Wilcox Ltd

R & D operationeel

22,5 t/h

B & W ~esearch Cen-.
tre

R & D operatloneel

5,0 t/l~

Battele
Columbus
Lab.

DOE demonstro
proj. ’~79

20,0 t/h

optimalisering
van het bed voor
maximaal gebruik
van kalksteen

Gombustion
!~n~ineering

DOE demonstr.
proj. ’80

25,0 t/h

Compacte FBCstoomgener&tor ter
vervanging van conventionele kolengestookte industriële generatoren

’Exxon

DOE demonstr.
proj. ’79

Fluidyne

DOE demonstr.
proj. ’79

Bijzonderheden
Nenfrew,

USA

4,4 MW~h

FBC-ketel gebruikt
om ruwe olie te
verhitten in een
raffinaderij

8,8 MWth

productie van
warme lunht voor
ruimteverwarming
en proceswarmte in
fabriek

Georgetown
University

DOE demonstr.
proj. ’79

50

t/h

Morgantown

R & D 1982

45

~’/h

Johnston
Boiler

in de handel
verkrijgbaar

25

~/h

Tabel 3.1. Overzicht enige FBC-installaties 138]

FBC-stoomgenerator
voor verwarming en
koeling van gebouwen van het universiteitscomplex

zie fig. 3.1.3.

2. De NO -emissies liggen voor grote atmosferische installaties beneden
x
ea. 0~22 kg/GJ en beneden ca. 0,17 kg/GJ voor PFBC installaties.
Deze emissies kunnen verder worden verlaagd door het toepassen van
tweetraps verbranding en andere NO beperkende maatregelen.
x
Het
afvangen
van
kleine
deeltjes
in
de rookgassen tot het vereiste
3.
niveau moet nog aangetoond worden maar is in principe mogelijk met
de bestaande technologie.
4. Het vaste afvalmateriaal van YBC is niet gevaarlijk volgens de
"Resource Conservatíon and Recovery Act". De niveaus van de pH, de
totale hoeveelheld opgeloste stof en sulfaat in de ultgeloogde
vloeistof zijn echter vaak boven de grenzen die gesteld zijn in de
drinkwater voorschriften.
In Europa wordt vooral in Engeland en We~t-Duitsland aan de’o~twikkev
li~g van FBC gewerkt. In ~ngeland wordt gewerkt aan een PFBC installatie
van 85 ~4th te Grimetho~~e Il91. Dit is’een internationaal project waarin naast Eng~1ând ook geparticipeerd wordt door de U.S.A., Duitsland en
de International Energy Agency.
In figuur 3.1.2. wordt een schema getoond van de verwachte ontwikkeling
van PFBC in de U.S.A.~ Engeland en West-Duitsland }39I.

Figuur 3.1.2. 0ntwikkelingsschema PFBC 39[
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In Engeland werkt de AFBC installatie in Renfrew met een capaciteit van
22.5 t/hr stoom goed. Er wordt een ontzwaveling van meer dan 90% met
kalksteen opgegeven.
Vijf FBC ketels met een vermogen van 5 MWth worden gebruikt in grasdrooginstallaties, terwijl ook een installatie voQr het dro~en van klei toegepast wordt.
In Duitsland zijn door Ruhrkohle AG twee atmosferische FBC installaties
gebouwd. Een bestaande 35 MWth installatie is omgebouwd tot een FBC
installatie en een 6 MWth demonstratieketel is in aanbouw voor een stadsverwarmlngsproject, In Hameln wordt een ;24 MWth installatie voor de gecombineerde opwekkíng van elektriciteit gebouwd.
Er bestaan tevens plannen om het principe van het circulerend fluïde bed
toe te passen in een 200 MWth warmte/kracht installatie te Duisburg.
De voordelen hiervan zijn betere warmteoverdracht en emissiekarakteristieken 1281.
Ook in landen als Australië, Zuid Afrika en Japan wordt aan FBC projecten
gewerkto Opmerkelijk is dat in China al ca. 2000 meest kleine installaties in gebruik zijn met een stoomcapaciteit tot 20 ton per uur, terwijl grotere eenheden tot |30 ton stoom Der uur in ontwikkeling zijn 128I.
In Nederland wordt aan de TH Twente onderzoek gedaan aan een kleine installatieo Bij de afdeling Energievoorzieníng van de TH Delft wordt
onderzoek gedaan aan een kleine P~BC opstelling. Bij het ECN in Petten
wordt een AFBC installatie met een capaciteit van 2 ~~th gebouwd° De
ketel zal in ]981 in bedrijf worden genomen.
Bij het GEB Kotterdam bestaan pl~nnen om een bestaande centrale om te
bouwen naar een FBC installatie met een vermogen van 45 ~~ .
e
Bij TNO Apeldoorn komt ca. het tweede k~~artaal 198] een 4 }~th AFBC testinstallatie in bedrijf. De NEOn{ beziet in opdracht Van de overheid de
mogelijkheden tot realisering van enkele demonstratieprojecten.
De industrie neemt nog een aarzelende houding aan t,o.v, de FBC technolozie.
Bovenstaande projecten zullen dan ook moeten dienen om de twijfels m.b.t.
de con~ereiële toepassing van FBC installaties we~ te nemen.
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3.2. AFBC

3.2.]. Introductie AFBC ketels
De verwachting is dat AFBC ketels de komende jaren gebruikt gaan worden
voor stoomopwekking in de industrie en voor warmte/kracht toepass~n~en
waaronder stadsverwarmingo AFBC biedt de mogelijkheid om kolen te gebruiken voor kleinschalige toepassingen (vanaf veímogens van ca. 30
t/br stoom tot middelgrote vermogens (ca. 200 ton stoom per uur)).
Deze ontwikkeling zal onder meer gestimuleerd worden door het Plan van
Gasafzet volgens welk de grootverbruikers afgeschakeld zullen worden
boven de 30 miljoen m 3. Na I-I-1984 zullen geen contracten meer verlengd
3
worden van gebruikers tussen de IO en 30 miljoen m t.b.v, ondervurin~.
Hier tegenover staat echter dat de aanwezigheid van een enorme capaciteí.t voor het leveren van stoom, die voorlopig nog niet afgeschreven is,
de overschakellng op het verstoken~van kolen zal vertragen. Door bijzondere omstandigheden kan het nodig zijn dit proces te versnelleno
Aangezien in de komende decennia tevens aan nieuwe milieu- en doelmatigheidseisen zal moeten worden voldaan is het retrofit- (in dit ~eval voorschakel-) aspect van FBC belangrijk. Bestaande, oorspronkelijk alleen
olie- of gas-verstokende ketels kunnen onder andere door de te kleine
afstand van de pijpen in de bundels niet op normale manier tot het verstoken van kolen worden omgebouwdo
De vooral bij de middelgrote industrie toe te passen capaciteiten, stoomdrukken en temperaturen zijn meestal betrekkelljk conservatief, zodat
de AFBC-technologie hier in principe toepasbaar is.
Hoe groot het marktaandeel tussen 1980 en 1990 van dit soort AFBC-kete]s
wordt, hangt af van de volgende factoren:
a. De relatie tussen olie-, gas en kolenprijs.
bo Eet beleid der overheid met betrekking tot de luchtverontreiniging.
Hierbij zal onder andere het SO2 beleidskaderplan als uitgangspunt
dienen.
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c. De prijsontwikkeling der AFBC-systemen. Tot nu toe heeft de verwachte 20-30% lagere prijs ten opzichte van conventionele ketels zich
nog niet gerealiseerd. Het probleem is dat een echte prijsdoorbraak
pas te ver~achten is bij seriebeuw. In dit opzieht kan een interessante ontwikkeling de bouw van "package-units" voor kolenstook worden~ Het is bekend dat "package-units" voor olie tot ]80 ton/h stoom
relatief goedkoop geleverd kunnen worden. Mogelijkerwi~ze zouden
"package-units" vaor AFgC-~token tot 30 MWth ontwikkeld kunnen
worden met drastische prijsvoordelen.
d. Belemmeringen voor de toepassing van FBC installaties zullen worden
gevormd door o.a. de kosten van infrastructuur voor de aanvoer, opslag en verwerking van kolen en de afvoer en opslag van afvalprodukten. Mogelijk zouden deze voorzieningen centraal kunnen worden getroffen voor een aantal installaties op een bepaalde lokatie.

3.2.2. Voor- en nadelen
Als voordelen van AFBC voor industriële toepassing kunnen worden genoemd:
¯ Grotere energiedichtheid (een orde van groette groter) in de vuurhaard,
compactere bouw, mogelijkheid van bouw in modules in de fabriek.
¯ Hoger thermisch rendement¯
. Een grotere verscheidenheid van brandstoffen, onder andere hoogzwavelige (goedkopere) kolen kunnen werden toegepast.
Ontzwaveling gedurende de verbranding, dus geen nageschakelde rookgasontzwaveling nodig.
. Verpulveren van kolen is niet nodig (energiebesparing), beperking van
het gevaar van zelfontbranding.
. Het gebruikte absorptiemateriaal is droeg (in tegenstelling tot de
slurrie bij natte rookgasontzwaveling).
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Nadelen:
I. De regeling is moéilijker.
2. De bedrijfskosten zijn hoger: het verbruik van absorptiemateriaal is
B à 4 maal zo hoog als bij rookzasontzwaveling.
3, Er is meer vast afval dan bij rookgasontzwaveling wanneer geen regeneratie wordt toegepast (ca. 30% van het kolenverbruik) o
ad ~
Met betrekking tot het vermozen om de belasting te volgen, kan worden
vermeld, dat een verbeterd ontwerp voor de Georgetown Universityketel
gebaseerd op Rivesville ervaring een "turndown ratio" van vier op
één heeft. Deze wordt verkregen door een uitvoering met twee bedden,
waarbij het mogelijk is, ieder bed van 2 op ; omlaag te regelen I401.
Tijdens het opstarten wordt gebruik gemaakt van oliebranders.

3.2.3. Knelpunten in de technolq~~e

Knelpunten bij de huidige stand van de technische ontwikkeling van AFBCinstallaties zijn:
I. Betrouwbaarheíd
2. Yerbrandingsrendement
3. Opstarten
4. Regelbaarheid
5o Kolenvoeding
6. Corrosie en erosie
7. Ontwerp van de verdeelplaat
8. Asverwijdering
ad ]
Ofschoon veel onderzoek- en ontwikkelingsprojecten succesvol zijn geweest, is een langdurige industríële bedrijfsvoering tot nu toe nog niet
gedemonstreerd. De nu lopende demenstratieprojecten dienen de gewenste
gegevens te verschaffen.
ad 2
Hoge verbrandingsrendementen zijn tot nu toe nog niet gedemonstreerd over
een breed gebied van ketelbelastingen.
Om hoge verbrandingsrendementen te verkrijgen, is vaak een hoge
Inchtsïelheid nodig. Dit veroorzaakt een hoog gehalte aan
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fijne deeltjes in de afgassen die weer teruggevoerd moeten worden
(vli~gasrecir~ulatìa).
~ad 3 De ontsteking ~an FBC-ketels verschilt van die van eonventionele installaties. Een betrouwbare en snelle start-up moet nog gedemonstreerd worden
ad 4

Er bestaan verscheidene methoden om een FBC-installatie te regelen.
De meest efficiënte methode dient nog vastgesteld te worden.

ad 5

De voeding van kool en kalksteen aan een FBC-installatie kan problemen
opleveren t.g.v, een lichte overdruk die in het bed heerst. Hiertoe
worden voedingssystemen ontwikkeld die onder een lichte overdruk werken.
Babcock en Wilcox stellen dat met een pneumatische voeding één voedingspunt voor kool en kalksteen per 9 ft2 (0,84 m2) benodigd is.
Voor een grote ketelinstallatie betekent dit veel voedingspunten en een
gecompliceerd voedimgssysteem. Om het voedingssysteem eenvoudíg te houden
zou dit gebied 3 á 4 maal groter moeten zijn.

ad 6 Tengevolge van het contact van de deeltjes in het bed met de pijpen van
de warmtewisselaars treedt een zekere mate van erosie op,
In de USA ziet men dit meer als.een probleem dan in Europa.
Afhankelijk van het gebruikte materiaal kan corrosie van de warmtewissela~
pijpen optreden. Lage corrosiesnelheden treden op bij roestvrljstalen
pijpen.
ad 7 Een goede constructie en ontwerp van de verdeelplaat is essentieel voor
een betrouwbare werking van de FBC-installatie.
Babcock en Wilcox heeft goede ervaringen opgedaan met een "bubble cap"
ontwerp.
In Rivesville zijn ~½ inch hoge pijpjes aangebracht; de aslaag tussen
de pijpjes beschermt de verdeelplaat tegen vervorming t.g.v, hoge temperaturen.
ad 8

De afvoer van as en verbruikt bedmateriaal moet zorgvuldig gebeuren om
de gewenste bedhoogte te handhaven. Afvoer kan geschieden m.b.v, standpijpen in het bed of via kleppen~ intermitterend of continu. Het afgevoerde materiaal moet gekoeld worden om àe astransportapparatuur te
beschermen, Om warmteverlies te voorkomen, is het gewenst om de afva!produkten te koelen met het voedingswater naar de ketel 138I,
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3.3. PFBC

len

Als voordelen van flu~dehedverhranding ouder druk kunnen worden genoemd:
- De hoeveelheid kalksteen of dolomiet benodigd voor een bepaalde mate
van ontzwaveling is lager dan bij AFBC.
- Een lagere NO emissie, waarschijnlijk tengevolge van de reductie
x
door CO.
- Het overall rendement ligt hoger dan bij AFBC ten gevolge van de gas-

De problemen zijn:
- Het geproduceerde, onder druk staande hete gas dient tot in de ppm
range gezuiverd te worden voordat het in een gasturbine toegepast
kan worden.
í

- Er is een kostbare compressor nodig om de verbrandingslucht op de
juiste druk te brengen.
In fig. 3.2. wordt schematisch aangegeven hoe een PFBC systeem eruit
ziet. De verbranding vindt plaats onder een druk van ca. ]0 atm. Net

Is

als bij een AFBC installatie bevinden de stoombundels zich in het bed.
De verbrandingsgassen verlaten de verbrandingsruimte met een temperatuur
van ca. 900 °C en expanderen, na gereinigd te zijn, in een gasturbine.
Deze gasturbine drijft een luchtcompressor aan die de verbrandingslucht
voor de installatie levert. Op dezelfde as levert een generator elektriciteit. Met de gevormde stoom wordt een stoomturbine aangedreven gekoppeld aan een generator die het grootste deel van de elektriciteit
levert van deze STEG eenheid.

31omite Coal

Figuur 3,3. Schema P~BC-~n~tallatie in een STEG-eenheid

3.3.2. Stand van zaken
De ontwikkeling van flu{dehedverhranding onder druk is ~inder ver gevorderd dan die bij de atmosferische installaties. Totaal nieuwe ontwikkelingen zijn vereist op het gebied der gaszuivering en de gasturbines.
De verbrandingsgassen, welke de verbrandingsruimte verlaten bij 850 à
900 °C, zullen tot in de ppm-range gezuiverd moeten worden van inertbed-stof en as. Wat betreft de gehaltes aan bijvoorbeeld alkali-metalen,
welke met vanadium en nikkel op de turbine-schoepen smeltlegeringen kunnen vormen, spreekt men zelfs over gehaltes van ppb (delen per milliard).
Aan de ontwikkeling van technieken om de turbineschoepen te beschermen
wordt op het ogenblik veel gedaan (o.a. door Argonne National Laboratory
en als onderdeel van het Grimethorpe P~BC project). In het huidíge stadium is men echter nog niet zover dat commerciële toepassing mogelijk is.
Een alternatief zou kunnen zijn de ontwikkeling van langzamer lopende
turbines met corrosietoeslag etc., welke geschikt zouden zijn voor
"vuilere" gasseno Maar het is toch meer waarschijnlijk dat de ontwikkeling
de kant van de hogere temperaturen en daarmee schonere gassen uitgaat,
Bij PFBC is dit laatste alleen te bereiken met naverbranding. Het principe is primaire verbranding met ongeveer de stoiohio-metrisehe hoeveelheid lucht. De gassen, die het bed verlaten, bevatten dan nogal
wat CO, die in de "free-board" ruimte met secnndaire lucht dienen te
reageren en waarbij een temperatuurstijging van 990 eC naar ;;00 °C
kan optreden°
Er kleven aan dit in principe voordeliger systeem van PFBC twee grote
moeilljkheden. De eerste is het gevaar van CaS-vorming in het bed onder
reducerende condities, hetgeen aanleiding geeft tot een niet deponeerbaar residu. De tweede is de realisatie van de reactie tussen CO en 02
bij relatief lage partiële drukken 1411o
Oorspronkelijk onderzoekings- en ontwikkelingswerk (in de V.S. verricht)
omvatte experimenten ter meting van de invloed van variabelen als temperatuur~ ~assnelheid in de wervellaag en de verhouding van caleiumnoncentratie van het dolomiet tot de zwavelconcentratie van de kolen. In deze
experimenten werden kolen verstookt bij 8 atmosfeer en met 3% zuurstof
in het rookgas 1421o
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3.3.3. Activiteiten in Nederland
Door Neratoom is een voorstel ingediend bij het Ministerie van Economische
Zaken voor de bouw van een proeffabriek van 57 MWth. In eerste instantie
zouden dan aan de TH Delft en bij het ECN ondersteunende onderzoek- en
ontwikkelingsprogramma’s uitgevoerd moeten worden. Hiertoe zou bij de
TH Delft een installatie van ca. ~,6 MWth gebouwd moeten worden gericht
op onderzoek en bij het ECN een 5 MWth installatie gericht op de ~
engineering aspecten. De ervaringen die met deze beide inetsllaties worden opgedaan, worden gebruikt hij het voorontwerp van de pílot plant. De
THD vuurhaard zou in de loop van |98] en de ECN vuurhaard in ~982 in gebruik moeten worden genomen. Inmiddels zou dan het ontwerp van de proeffabriek afgerond moeten zijn zodat medio 1982 met de constructie begonnen kan worden.
Een overzicht van de verschillende activiteiten wordt gegeven in tabel
3,2o 1371.
Momenteel wordt een uitvoerbaarheidsstudie en marktverkenníng uitgevoerd.
Op basis daarvan zal besloten worden of deze technologie veldoende perspectieven biedt om in Nederland te worden ontwikkeld.

~~nrhaard-ECN

doel

Onderzoek:

Onderzoek en e_~~iineering:

Engineering en schaalwetten:

- procesdynamica
- regelgedrag
- overall warmteoverdracht
- materiaal beproeving
- rookgasanalyse en
reiniging
- componentenbeproeving

-

ontwikkeling en bouw:
Neratoom + THD
bedrijf: THD
programma:
THD, ECN, Neratoom

ontwikkeling en bouw:
Neratoom + ECN
bedrijf: ECN
programma:
ECN, THD, Neratoom,
industrie

ontwerp: Neratoom

algemene onderzoekfaciliteit

engineering- en testfaciliteit in ECN onderzoekprogramma

sehaalvergroting in industriële ontwikkeling

stroming
- zwavelbinding, milieuaspecten
in vrijboord
- vaste stof emissie
- procesdynamica + regeling

deelnemers

functie

¯ ~Proeffab~iek

Tabel 3.2. Voorlopig overzioht PFBC onderzoek en ont~~ikkeling 137~

regelgedrag
schaalwetten
continubedrijf
milieuaspecten
componentenbeproeving

bedrijf: ECN of industrie
programma: Neratoom, ECN,
industríe
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3.4. Milieu-aspecten

3.4.!. Al$~meen
Een van de belangrijkste voordelen van de flulde-bedverbranding is de
mogelijkheid om m.b.v, bepaalde toevoegingen aan het bed, de tijdens
de verbranding vrijgekomen SO2 in het bed, met deze stoffen te laten
reageren. Dit maakt het mogelijk om in een flu~debed zonder extra maatregelen brandstoffen met een hoog zwavelgehalte toe te passen zonder
dat de SO2 emissie hoog behoeft te zijn~
De bedrijfstemperatuur van een FBC installatie ligt belangrijk lager
dan bij een conventionele installatie, waardoor de vormlng van stikstofoxyden (NOx) sterk wordt beperkt.
Afval uit FBC installaties bestaat uit fijn materiaal dat uit de rookgassen afgevangen is in hiervoor ontwikkelde apparatuur, zoals cyclonen~
filters e.d. en uit een grover materiaal dat bestaat uit afgewerkt bedmateriaal en as. Dit afval vormt één van de knelpunten voor de toepassing van FBC installaties.
Deze milieu-aspecten vormen het onderwerp, waarop ~n dit hoofdstuk meer
specifiek zal worden ingegaan.

3.4.2. Zwavelverwijdering
De zwavelverwijdering in een flu~de-bed vindt plaats door reactie van het
gevormde SO2 met aan het bed toegevoegde kalksteen of dolomiet.
SO2, dat gedurende de verbranding wordt gevormd, reageert op de volgende
manier met kalksteen.

÷ CaO + CO2 + ~77,8 kJ/mol
CaO + SO2 + ½02 ÷ CaSO4
- 491~I kJ/mol
Een voorbeeld van de samenstelling, die kalksteen kan hebben, is:
98% CaCO3, I% MgCO3 en I% overige verbindingen.
Het zwavelbindingsrendement wordt belnvloed door temperatuur, deeltjes
diameter, fluldisatiesnelheid, hoogte van het wervelbed en recirculatie-

- 68-

graad van het sorbent. Van deze parameters is de temperatuur de belangrijkste~ Onder atmosferische conditles is de zwavelbinding optimaal bij
8;5 °C - 845 °C voor kalketeen en voor dolomiet bij 760 °C - 815 °C.
Het zwavelbindingsrendement neemt in het geval van kalksteen nogal sterk
af aan beide kanten van de optimale temperatuur, terwijl in het geval van
dolomiet het rendement maar weinig gevoelig is voor afwijkíngen van de
temperatuur ten opzichte van de optimale.
Uit figo 3o4.1. blijkt dat voor een Combustion Engineering test-unit de
optimale zwavelverwijderingstemperatuur ligt bij 1550 OF (843 °C) voor
verschillende Ca/S-verhoudingen en de bedrijfstemperatuur tussen 815 en
871 °C (1500 en 1600 OF), ~43

TYPICAL

60’

°4

1

~ ~O~NAL OPErATIN~I
RANG[

n1300 1400 1500 1600 1700 1~00 1900 °F
704
760 816
871
927 982 1038 °C
Bed te~perature
Figuur 3.4.1. Zwavelverwijdering als functie van de bedtemperatuur 1431

De optimale verbrandingstemperatuur, wat betreft het binden van zwavel,
verschulft in het geval van kalksteen naar hogere waarden, wanneer de
bedrijfsdruk toeneemt. Om de reactie snel te laten ~erlopen, wordt een
overmaat aan calcium aan het bed toegevoegdo Een maar hiervoor is de
Ca/S-verhoudingo Onder deze verhouding wordt verstaan het quotiënt van
het aantal mol. Ca en S. Ca/S = I is de stoichiometrische verhouding en
is de theoretische hoeveelheid calcium om zwavel te binden. Voor kalksteen
en dolomiet betekent dit reSpo 3,15 kg en 5,75 kg per kg zwavel.

Een voorbeeld van de samenstelling van dolomiet is: 52% CaCO3,
47% MgCO3 en I% overige.
Voor dolomiet zijn de reacties:
CaCO3
MgCO3

÷ CaO + CO2 + 177,8 kJ/mol
÷ MgO + CO2 + 117,8 kJ/mol

CaO + 802 + ½02

÷ CaS@4

- 491,1 kJ/mgl

Daarentegen is dolomiet poreuzer dan kalksteen (namelijk door calcinering van MgC03) en daardoor beter toegankelijk voor SO2. De ver5ruiksgraad - gedefineerd als de freenie CaCO3 in het sorbent, die in ealciumsulfaat is omgezet - van dolomiet is daardoor groter dan die van
kalksteen. 1441.
Bij hogere drukken en 825° C is de verbruíksgraad van kalksteen kleiner dan onder atmosferische omstandigheden, omdat CaCO3 maar gedeelte~
lijk gecalcineerd is. De verbruiksgraad neemt toe bij hogere temperatuur.
In tabel 3.4oi. wordt een indruk gegeven van de hoeveelheid dolomiet of
kalksteen, welke globaal nodig is. Volgens het Comprimo-rapport is
globaal 8 kg kalksteen/kg zwavel in de kolen vereist bij een verwijderingsrendement van 80%. Voor dolomiet wordt ]0 kg opgegeveno
In fig. 3.4.2. is een voorbeeld gegeven van het verband van CA/S-verhoudingen in relatie tot het percentage ontzwaveling voor een geflu[diseerd
bed van 800° C en een flu[disatiesnelheid van I m/sec. Uit enkele onderzoekingen is gebleken dag dolomiet op basis van Ca/S-verhoudin~en betere
resultaten geeft dan kalksteen. Vaak wordt als verklaring gegeven dat
het MgO, dat verder niet reageert, in het uitgegloeide dolomiet de poriestructuur bevordert zodat meer CaO kan reageren. Bij wervellaagverbranding onder druk wordt de superioriteit van dolomiet t.o,v, kalksteen
toegeschreven aan het feit dat bij kalksteen de GO2 niet meer vrijkomt
als de partiële C02-druk in de verbrandingsruimte een bepaalde waarde
heeft overschreden.
Met kalksteen werden betere ontzwavelingsresultaten behaald, wanneer de
stof in fijn verdeelde deeltjes aan het verbrandingsproces werd toegediend. Te fijne deeltjes gaven echter weer slechtere resultaten, daar
deze direct uit het bed werden geblazeno[21~.

Andere overwegingen zoals beschikbaarheid, mogelijke regeneratie van de
zwavelabsorber, eve~tuele invloed op corrosie- en erosieprocessen en
extra toeslagen welke het absorptieproces versnellen (~atriumchloride)
zullen een rol spelen bij de uiteindelijke keuze van het absorptiemateriaal.

S02-emissie
standaard

S in kolen ~
s~andaard

(kg/GJ)

(%)

1,2

1,5

0,8

0,52

0,4

0,5

2,5

3,0

39

90

117

48

105

I62

-

-

39

78

139

186

D

-

-

54

I08

180

253

K

-

23

64

117

I~9

235

D

-

30

90

156

256

343

K

-

40

93

150

204

254

D

-

54

126

216

286

379

K

65

130

196

261

326

391

D

100

198

298

298

496

596

K

0,0

2,0

-

1,0

0,5

|,5

-

D

0,65

1,0

K

Huidige Ned. Std.

0,23 ~oek.Ned. Std) 0,35
0,0

S in kolen (%)

*Verbrandingswaarde kolen: 25~I GJ!ton

Tabel 3.4.1Benodigde hoeveelheden kalksteen (K) en dolomiet (D) (kg/ton kolen)i~ een A~BC-.installati:e 144}

- 72 -

100

Z

n LIMESTONE 18
,& U.K. LIMESTONE
Q LtMESTONE 1359

C~/S MOL RATIO
Figuur 3.4,2. S02 reductie als functie van de Ca/S mol verhouding voor
verschillende soorten kalksteen 1441

3.4.2.]. Nieuwe Sorbents
0fschoon het verbruik van sorbent ter verwijdering van SO2 kan worden
beperkt door het gesulfateerde sorbent te regenereren, wordt er onderzoek verricht naar nieuwe sorbents met betere absorbtie- en regeneratie
eigenschappen. Deze sorbents zouden tevens betere mechanisehe eigenschappen moeten hebben om~slijtage wan de deeltjes te beperken. Goede
resultaten werden verkregen met ealciumsilicaat~ barium- en e~iniumtitanaten
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en met calciumaluminaatcement (CAC) o Bariumtitanaat bindt ca. 5 maal
de hoeveelheid zwavel die kalksteen bindt en verliest geen activiteit
bij regeneratie 1451.
Een belemmering voor de toepassing van deze materialen vormt de hoge
prijs. Bariumtitanaat kost ca. f |.200,--/ton en CAC f 360~--/ton (vergelijk kalksteen ca. f 14,--/ton). Dit maakt regeneratie bij gebruik
vaH deze sorbents noodzakelijk. Toevoeging van keukenzout (NaCI) verbetert de werking van kalksteen t.g.v, een betere calcineringsreactíe.
Het stuit echter op practische bezwaren, zoals corrosie van de apparatuur en emissie van chloriden~ De hoeveelheid toegevoegd keukenzo~t
is aanzienlijk nl. ca. 3% van de benodigde hoeveelheid kalksteen. 1461.

3.4.2.2. Toe te~assen kalksteen of mer_g~
De Limburgse mergel vertoont een grote reactiviteit bij de reactie met
zwavel. De structuur van de mergel is echter zodanig dat de deeltjes
snel slijten en uit het bed worden geblazen.
Onderzoek aan de TH Twente heeft aangetoond dat de gemiddelde verblijftijd van kalkdeeltjes in het bed ca. ~0 min. was, wat voldoende was om
tot 90% te ontzwavelen. De stofbelasting t.g.v, de fijne mergeldeeltjes
zal echter een handicap vormen om mergel als sorbent te gebruiken. Qua
kosten zou mergel echter zeer voordelig zijn t.o.v, uit onze buurlanden
ingevoerde kalksteen. De prijs van mergel bedraagt ca. f 14,--/m3, exclusief transportkosten. Kalksteen uit het buitenland varieert van ca.
f 30,--/m3 voor Bel~ische en Franse kalksteen tot ca. f 45,--/m3 voor
Engelse en Duitse kalksteen, exclusief transportkosten.
Voor het reduceren van de SO2 emissie tot 0,23 kg/GJ is voor kolen met
;,5% zwavel ca. 120 kg kalksteen per ton steenkool benodigd. Voor een
verwachte hoeveelheid van 1,5 miljoen ton kool voor FBC zou dan 180.000
ton kalksteen nodig zijn (ca. 72.000 m3). Bij een prijsverschil van
ca. f 20,--/m3 zou hiermee een bedrag van f T.440.000~-- per jaar bespaard kunnen worden, indien me~gel zou worden toegepast.
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Het NO -emissieniveau van een AHBC-installatíe verschilt niet veel
X

vsn dat van mederne poederkoolketel.
De in de rookgassen aanwezige NO ontstaat voor het grootste gedeelte
door oxidatie van de stikstof uit de brandstof. Algemeen wordt aangenomen dat vooral de vluchtige bestanddelen van de kool bíjdragen tot
de NO-vorming als de bedtemperatuur hoger is dan 750 °C.
Hoewel er belangrijke verschíllen voorkomen, ligt voor een atmosferische
FBC-installstie het NO -emissieniveau rond de 0,20 kg/GJ (350 ppm).
X

Voor een PFBC-installatie is dit zelfs nog iets lager: 0,13 kg/GJ
(230 ppm). De in de kolennota genoemde grenswaarde voor installaties
kleiner dan 500 MWth bedraagt 0~15 kg/GJ I 8 [.
In fig. 3°4.3° zijn NO -emissie data uitgezet van AFBC-ketels van
X

Argonne National Lab0ratory (ANL), The National Coal Board (NCB), Pope
Evans en Robbins (PER) en de installatie in Renfrew.
De NO -emissies afkomstig uit de Exxon PFBC-installatie verieerden van
0,043 tot 0~~73 kg/GJ, waarbij de NO -emissie een factor 4 hoger werd
bij een toename van de luchtovermast van 5 tot 100% 1221. Deze
gevens zijn weergegeven in fíg. 3.4.4.
De invloed van de bedtemperatuur en het stikstofgehalte vsn de steenkool op de NO -emissie wordt getoond in fig. 3.4.5.
x

Probleemgebieden die nog nader onderzoek behoeven zijn:
- Het mechanisme van de vorming en ontleding van NO in aanwezigheld
x
van SO2 en CO, en de invloed van de verhouding Ca/S in het bed.
- Het verband tussen de NO -emissie en de bedrijfsvoering en het
ontwerpvan de FBC-installatie.
Vooral tweetrapsverbranding wordt gezien als een veelbelovende methode
om de NO -emissie verder te verlagen.
x
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3.4.4. Emissie van kleine vaste deelt~~~
De deeltjes die bij een FBC-installatie geëmiteerd worden zijn afkomstig van de kolen en van het absorptiemateriaal. Ze bestaan uit as, onverbrande kool en absorptiemateriaal. Tengevolge van botsing, afslijting e.d. van deeltjes in het bed ontstaan kleine deeltjes die zo licht
zijn dat ze meegevoerd worden door de gasstroom. Ook tijdens de calcineringsreaetie ontstaan kleine deeltjes die ~eëmiteerd worden. Men
verwacht dat het afvangen van de deeltjes veel overeenkomst zal vertonen met het afvangen van deeltjes afkomstig van conventionele ketels
waarin laag-zwavelige kool toegepast wordt.
De hoeveelheid stof neemt toe met de fluïdisatiesnelheid~ Het is daarom zaak om deze, mede gezien het verbrandingsrendement zo laag mogelijk
te houden. Bij de proeflnstall~ties tot nu toe werden meestal minstens
twee cyclonen in serie gebruikt om de deeltjes af te vangen. De deeltjes kleiner dan ca. 5 ~m worden echter niet afgevangen door een cycloon
zodat hiervoor extra apparatuur vereist iSo Na de cyclonen is de hoeveelheid deeltjes nog 0,021 tot 0,13 kg/GJ afhankelijk van het aantal
stages en het afvangrendement 1221.
De apparatuur die dit gedeel~e af kan vangen wordt gevormd door elektrostatische precipitatoren en verschillende soorten filterso ESP’s maken
vangstrendementen van 99% of hoger mogelijk. De werking is echter afhankelijk van de specifieke elektrische weerstand van de deeltjes.
Deze specifieke weerstand is een functie van de chemische eigenschappen
van het deeltje en van de temperatuur.
Uit onderzoekingen van Pope, Evans en Robbins blijkt dat een ESP bij
een temperatuur van minstens 343 °C zou moeten werken om ee~ acceptabel
afvangstrendement te bereiken ~22!. De temperatuur van de rookgassen
in de eerste stage cyclonen bedraagt maximaal ca. 300 °C, zodat voor
een goede werking van de ESP herverhitting noodzakelijk zou zijn.
Herverhitting is duur en dus niet erg waarschijnlijk zodat zakkenfilterinstallaties eerder in aanmerking zullen komen. Zakkenfilterinstallaties
worden getest op de Georgeto~¢n University installatie en de Fluïdy~e/
Owatonna Tool Co. ketelinstellatie.
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De voordelen van een zakkenfilterinstallatie zijn:
- Een hoog afvangrendement (99+%).
- Het afvangrendement en de drukval zijn betrekkelijk onafhankelijk van
de deeltjesbelastingo
- Het afvangrendement is niet afhankelíjk van het zwavelgehalte van de

koolo
De nadelen zijn:
- De installatie is gevoelig voor variaties in het rookgassendebiet.
- De drukval is hoger dan die van een ESP wat een hoger energieverbruik
tot gevolg heeft (~P: ]0-25 cm W.Ko).
- Het materiaal van de filterzak (meestal glasflber) heeft een beperkte
levensduur.
- Opstarten en bedrijfsvoering bij lage belasting vereisen speciale voorzorgsmaatregelen om schade aan de installatie te voorkomen. 123[
Een mogelijk goede oplossing voor industriële AFBC-katels met middelgrote
capaciteit is een stoffilter met fijn membraan.
De voordelen zíjn een zeer hoog afvangrendement (99~97% tot 0~3 ~m), weinig
ruimtebeslag (cn. I/6 ten opzichte van een vergelijkbare zakkenfilterinstallatie), een moduulbouw systeem hetgeen kostenbesparend werkt en een
zelfreinigende werking van het filter ~etgeen een levensduur van het filterelement tot ca. 3 jaar mogelijk maakt.[24]

3~4.5. Afval uit FBC-installaties
Zowel atmosferische als drukwervellaagprocessen produceren aanzienlijke
hoeveelheden as en afval. Een stoomketel met een capaciteit van 100 ton
stoom per uur produceert mïnimaal 2,5 ton/hr afval bij verbranding van
steenkool met 2% zwavel. De hoeveelheid afgewerkt bedmateriaal zal in
het algemeen cn. 0,3 k~ bedmateriaal/kg steenkool bedragen.
De hoeveelheid is afhankelijk van het zwavelgehalte van de steenkool,
de emissienorm, de bedrijfsomstandigheden en de eigenschappen van het
bedmateriaal. Het afval bestaat uit vliegas, afkomstig uit afvangapparatuur, zoals cyclonen en filters en uit afgewerkt bedmateriaal. Dit laatste bevat voornamelijk calciumsulfaat, calcíumoxyde, calciumcarbonaat en
magnesiumoxyde, ~anneer dolomiet als bedmateriaal gebruikt wordt. Bij
gebruik van kalksteen dezelfde stoffen, behalve magnesiumoxyde.
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De belangrijkste bestanddelen in de as zijn: Si02, CaO, Fe203 en Al203
plus sporenelementeno De as, afkomstig uit FBC-installaties, is een
typische zaehte lage temperatuuras, in tegenstelling tot de bodemas uit
conventionele installaties, díe ten gevolge van hoge temperaturen, hard
en gesinterd is en díe minder ultloogbaar is dan FBC-as.
Het gehalte aan giftige sporenelementen in FBC vliegas is gelijk of minder
dan in vliegas van conventionele poederkoolinstallaties terwijl de emissie
van poly-aroma~ische koolwaterstoffen iets~ho~er is.
In het algemeen kan gesteld worden dat de atmosferische emissies van een
FBC-installatie niet gev~arlijker zijn dan die van een poederkoolketel.1341
Het effect van gestort FBC-afvalmateriaal op de omgeving is afhankelijk
van zowel de chemische en fysische eigenschappen, als van de hoeveelheid.
Mogelijke waterverontreiniging wordt bepaald door de eigenschappen van
het pereolatiewater, zoals de pN, de specifieke ionenconeentraties, het
oplossen van sporenelementen en de totale hoeveelheid opgeloste vaste stof.
Toevoeging van 20% vliegas aan het bedmaterlaal resulteert in lagere
concentraties aan uitgeloogde stoffen tog.V, de stabiliserende werking
van de vliegas 149~ 50I.
Bij het storten van FBC-afvalmateriaal kunnen ook problemen optreden,
zoals luchtverontreiniging, stank en warmte-ontwikkeling, ten gevolge
van de exotherme reactie van CaO met water. Sun et al. [49I concluderen
met betrekking tot het rechtstreeks storten van FBC-afv~l:
- De ionen van sporenelementen zullen geen aanleiding tot waterverontreiniging geven. Het percolatiewater is namelijk sterk alkalisch met
als gevolg dat de sporenelementen, die aanwezig zijn als metaalhydroxyden
en -carbonaten, hierin niet of nauwelijks oplossen.
- De opgeloste hoeveelheid organisch materiaal is laag.
- Magnesium in het verbruikte bedmateriaal is niet oplosbaar.
- De warmte-ontwikkelíng ten gevolge van contact met water van afvalmateriaal
afkomsti~ van atmosferische wervell~agverbrsnding kan milieuproblemen
opleveren.
- De belangrijkste potentiële milieu-aspecten zijn: warmte-ontwikkellng,
alkaliteit van de uitgeloogde vloeistof~ totale hoeveelheid opgeloste
vaste stof, Ca2+en SO42-.
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Testresultaten afkomstig van onderzoek verricht door Westinghouse en
het EPA geven aan dat FBC-afval niet gevaarlijk is en dat de verwerking
en opslag geen belemmering behoeven te vormen voor de verdere ontwikkeling van FBC-installaties. De bovenstaande gevolgen zoals de pH, sulfaatgehalte en TDS (total dissolved solids) overschrijden soms de Amerikaanse
drinkwaternormen 1281~
Om uitloging van FBC-afval tegen te gaan, kan het verwerkt worden tot
synthetisohê aggregaten waarbij de verhouding oppervlak/volume geminimaliseerd wordt. Onderzoek van Westinghouse heeft aangetoond dat deze
hlikken gevormd kunnen worden door ze te gieten. De tçelaathare drukkracht
van deze blokken lag in de range van 70-I05 MPa na meer dan 300 vries/dooi
cycli; dit is hoger dan voor normaal beton. De proeven geven aan dat gegoten materiaal een stabiele vorm is met een minimale invloed op het
milieu. In de juiste vorm (bouwblokken e.d.) is een connnerciële toepassing mogelijk 1291.
Daar FBC en conventionele verbranding inclusief rookgasreiniging met
een scru5her twee systemen zijn die i.v.m, toekomstige toepassing met
elkaar worden vergeleken is het ook zinvol om hun afvalprodukten te
vergelijken. Wat betreft de eigenschappen van deze afvalprodukten bestaan er aanzienlijke verschillen 1221:
I. Afval van een FBC-installatie is vast materiaal terwijl de afvalprod~kten van een s¢rubber een vloeibare slurrie vormen.
2. FBC-afval heeft een hoger soortelijk gewicht dan bodem- en vliegas
uit eonventionele installaties.
3. Een FBC-ketel heeft een lagere bedrijfstemperatuur en produceert dus
minder slakken.
De hoeveelheden afvak afkomstig van FBC en conventioneel plus scrubber
zíjn weergegeven in tabel 3.4.2. 1251. Uitgegaan is van kool met 3%
zwavel en 10% as. Hoewel de hoeveelheid afval die de scrubber produceert
een stuk minder is, brengt het feit dat het een slihvormig produkt be-"
treft met zich mee, dat de hoeveelheid afval die afgevoerd moet worden
niet veel verschilto
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Hoeveelheid per ton kool, kg

FBC
CaCO3 toegevoegd
Reactie product

Scrubber + precipitator

94

349

Niet gereageerde kalksteen

243

107

18

5

0

112

Vliegas

105

105

Af te voeren afval

366

329

Vocht in filter cake

Vereiste Ca/S verhouding

4,0

Tabel 3.4.2. Vergelijking hoeveelheid afvalprodukt FBC!Scrubber 1251

3.4.5.1. Regeneratie van absorptiemateriaal
Om de hoeveelheid afval die ontstaat bij de wervellaagverhrauding te
beperken wordt er onderzoek gedaan om het ahsorbens te regenereren en
opnieuw te gebruiken. Bij deze kalksteen regeneratieproeessen komt SO2
vrij dat verder verwerkt wordt tot bruikbare stoffen zoals gips, zwavelzuur en zwavelo Hiertoe zijn echter aanzienlijke extra investeringen
vereist.
Regeneratieprocessen verkeren op het ogenblik nog in de ontwikkelingsfase.
Er bestaan drie principes op basis waarvan absorptiemateriaal geregeneree~d ka~ worden:
Ie Door thermische ontleding
2e Reductie van CaSO4 in ] stap
3e Tweetraps reductie van CaS04
Het eerste principe is minder aantrekkelijk vanwege de hoge temperatuur
die vereist is (ca. 1250° C) om een redelijk gehalte aan SO2 te verkrijgen
(2 7%).
Bij de tweetrapsreductie wordt CaSO4 eerst gereduceerd tot CaS bij ca,
900° C en vervolgens het CaS tot CaO en SO2 omgezet,
De meeste aandacht voor regeneratie van FBC materiaal gaat echter uit naar
de reductie van CaSO4 in één stap volgens:
CaSO4 + (CO) 11~0° C CaO + (CO2) + SO2 [208,3)
.249s3. kJ mol.
H2
H2
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Ten gevolge van sinterin8 bij hoge temperatuur, gedeeltelijk verlies
van de poreuze structuur en slijtage van de deeltjes gaat een gedeelte
van het absorptiemateriaal verloren. Wanneer er geregenereerd wordt zal
dus al~ijd een zekere hoeveelheíd vers bedmateriaal toegevoegd moeten
worden.
Uit onderzoek bij het Argonne Natíonal Laboratory met dolomiet bleek
dat wanneer een reductie in het verbruik aan bedmateriaal van 80% bereikt
moet worden, de hoeveelheid absorptíemateriaal die teruggevoerd wordt
negen maal zo hoog moet zijn als de vers toegevoerde hoeveelheid 126I.
De kalksteen regeneratieprocessen verkeren in de volgende fase van ontwikkeling:
- Een regeneratie efficiency van 50 tot 70% is mogelijk.
- Bij regeneratie onder atmosferische condities en ];00 °C zal het gas
ca. ]2% SO2 bevatten (onder druk slechts 2%)°
- Ten gevolge van slijtageverliezen gaat cao 10% van het absorptiemateriaal verloren 127~.
De nadelen van de thermische regeneratie van kalksteen, te waten de
chemische stabiliteit van calciumsulfaat en de lage slijtvastheid van
de kalksteendeeltjes maken deze techniek nauwelijks toepasbaar.
Een nieuwe ontwikkeling om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van
de kalksteen is onlangs ontdekt door het Argonne National Laboratory.
Bij deze nieuwe methode wordt het gevormde calciumsulfaat gehydrateerd.
Wanneer het gevormde calciumhydroxyde hierna weer gedehydrateerd wordt,
treden er veranderingen op in de poriestructuur van het deeltje waardoor
het weer geschikt is om 802 te binden.
Er wordt een systeem voorgesteld om gebruikt bedmateriaal op deze manier
te behandelen waarbij zowel de hydratatiewarmte als de voelbare warmte
teruggewonnen worden in een continu proces. Na de eerste s~ifatering
van de kalksteen is ca, 22% hiervan omgezet in CaSO4. Na 5 hydratatie
cycli is dit percentage toegenomen tot 87% CaSO4.
Voor de eerste hydratatie cyclus wordt 20% H20 in de vorm van stoom toegevoegd~ voor de resterende cycli I0%. Stoom iop.v, water wordt gebruikt
om afbrokkeling van de deeltjes tegen te gaan,
In vergelijking met een eenmalig gebruik van bedmateriaal is een reductie
van ca. 2/3 van de gebruikte hoeveelheid door het toepassen van de hydratatiemethode te realiseren met een relatief geringe toename van de
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kapitaalskosten ~30~"
Het Brookhaven National Laboratory doet onderzoek naar absorptiemateriaal
dat geschikt is voor regeneratie. Calciumsilicaten in de vorm van Portland
cementen blijken hier goede resultaten op te leveren. De partiële SO2 druk
tijdens de ontbinding van de gesulfateerde verOinding ligt een stuk hoger dan bij kalksteen (50 atm versus 0,~ atm bij ~000 °C) zodat de concentratie van het SO2 in het afges geen beperking oplevert. Portland cement is commercieel verkrijgbaar voor redelijke prijzen en kan verwerkt
worden tot pellets met een ho~e weerstand tegen slijtage.

;

De bedrijfstemperatuur van een FBC-installatie met Portland cement als
bedmateriaal ligt tussen de 975° en ]025 °C. Deze hogere temperatuur
zorgt voor een toename van het verbrandingsrendement in vergelijking met
kalksteen als bedmateriaal

3.4.5.2. Consequenties van het afva~probleem voor de Nederlandse situatie
De hoeveelhéid afval afkomstig van een FBC-installatie hangt af van het
percentage zwavel in de kolen en de gewenste graad van ontzwaveling.
uitgaande van een aspercentage van ]5% en een zwavelgehalte van ],5%
zal de hoeveelheid afval bij een SO2 reductie van ca. 80% bedragen:
~ ton kolen, ]5% as,

~50 kg as

],5% S ÷ 15 kg S
80% reductie ~ ca. 8 kg kalksteen/kg S:~20 kg gips
Totaal

270 kg afval

Dit is 27% van de verbruikte hoeveelheid kolen.
Bij een geschat kolenverbruik t.b.vo FBC-installaties in de industrie
en voor warmte/kracht toepassingen van ca. ],5 mln. ton in 2000, betekent
dit een hoeveelheid afval van 405.000 ton per jaar. Waarschijnlijk zal
het grootste deel van deze hoeveelheid FBC afval moeten worden opgeslageno
Gezien de eerder genoemde eigenschappen van dit afval moeten stortplaatsen
ingericht worden die aan een aantal voorwaarden dienen te voldoen om
verontreiniging van grond- en oppervlaktewater te voorkomen.
Om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken is naast regeneratie
van gebruikte bedmateriaal het verwerken in nuttige toepassingen een
belangrijke~optie.
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3.4.5.3. Toepassingen voor afvalmateriaal uit FBC-instal]aties
De toepassingen van FBC afvalmateriaal zijn gebaseerd op het gehalte aan
kalk in het verbruikte bedmateriaal en op de eementaohtige eigenschappen
in combinatie met andere produkteno Van het eerstgenoemde aspect wordt
gebruik gemaakt bij agrarische- en chemische toepassingen, terwijl de
cementachtige eigenschappen gebruikt worden bij de fabricage van bouwblokken, de wegenbouw etc.
Sinds ~97G worden de effecten onderzoeht vsn FBC residu op de plantengroei. Hiertoe werden verschillende gewassen gekweekt op land dat behandeld was met FBC residu. De voedingswaarde van deze gewassen werd
getest op dieren. De resultaten tot nu toe wijzen uit dat FBC residu
veilig gebruikt kan worden° Opbrengst en chemische samenstelling van
verschillende plantensoorten tonen aan dat het FBC afvalmateriael een
goede bron is voor calcium, zwavel, magnesium en sommige sporenelementen.
Verder onderzoek zal zich voornamelijk richten op de invloed van diëten,
afkomstig van gewassen die gekweekt zijn op met FBC residu behandelde
grond, op de menselíjke metaholica 132~.
FBC afval kan ook gebruikt worden als scrubbermateriaal in conventionele
rookgasontzwavelingssystemen. Verwerkt tot een slurrie werd dit toegepast bij een stoomketel met een capaciteit van 40 t/hr. Het SO2 verwijderingsrendement bedroeg 88% tegen 90% met normale kalksteen [33I.
De meest uitgebreide toepassingsmogelijkheden liggen hoogstwearschijnlijk
op het gebied van (wegen) bouwmaterialen. Teepassing in bouwbl&kken en in
materiaal voor wegbeddingen is succesvol in demonstratleprojecten. Verdere inspanningen zouden gericht moeten zijn op de commerciële introductie van deze toepassingen.
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3.5. Kosten
Een nauwkeurig beeld van de kosten die gemoeid zijn met FBC-installaties
kan verkregen worden, wanneer deze gebouwd en in bedrijf genomen zijn.
De resultaten tot nu toe zijn uit studies verkregen, waarbij de nadruk
lag op de kosten van elektriciteitsopwekking.
Uit de studies komt naar voren dat voor industriële toepassingen een
FgC-ketel concurrerend is met roosterketels en oliegestookte ketels met
rook~asontzwavelingo In fi~. 3.5.~. worden de warmte-opwekkingskosten
als functie van de verbrandingswaarde van de brandstof vergeleken voor
een FBC-installatie, een roosterketel en een oliegestookte ketel elk bij
|600 en 3000 uur per jaar en een vermogen van 70 MWth. Bij een roosterketel en een oliegestookte ketel is men gebonden aan een zekere verbrandingswaarde van de brandstof. Bij een FBC-installatie heeft men een veel
breder bereik. De figuur toont, dat de FBC-installatie gestookt met wat
laagwaardiger brandstof niet onderdoet voor de twee andere ketels. 1361.
In tabel 3.5.]. wordt een kostenoverzicht getoond voor een FBC-ketel
met een vermogen van 50 ton stoom per uur afkomstig uit een studie van
DMcKee Corp I]71. De stoomprljs bedraagt f 34,2/ton (1979 prijzen).

!5

20

25

30

35

40

VERBRANDINGSWAARDE IGJ/H

Figuur 3.5,1. Waçmte-opwekkingskosten als funè~ie van de calorische waarde
van de brandstof voor een AFBC-, tooster- en olieketel [36!.

SYSTEEM

KAPITAALSKOSTEN

BEDRIJFSKOSTEN

Kolen, kalksteenverwerking/opslag

7500

522

Ketel

8200

3056

Rookgas & as~erwerkin~

] 460

330

]7]60

3908

TOTAAL

Verzekerinz en belasting
Kapitaalskosten

Totaal stoomkosten per jaar

Tabel 3.5.]. FBC-ïnstallatie stoomcapacite{ti !45,4 t/hr
]03 guldens, prijzen ]979 I]71

866
3592

’ 8366
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In het rapport "Fluidized bed combustion of coal" van Comprimo 147! zijn
uitgaande van de situatie in 1978 de stoomkosten berekend voor elie-,
gas- en kolengestookte ketels, waarbij voor de kolenketel een AFBC-ketel
gekozen was. De conclusie was destijds dat het voordelig was kolen te
stoken bij een bedrijfstijd boven ca. 5000 uur per jaar, terwijl gas de
duurste optie was. De afgelopen twee jaar zijn de prijzen van vooral olie,
en in mindere mate gas en kolen, aanzienlijk gestegen. Bovendien is er wat
meer duidelijkheid gekomen in de investeringen ten behoeve van AFBC-ketels.
Dit vormde aanleiding genoeg om de berekeningen opnieuw uit te voeren,
aangepast aan de actuele omstandigheden (3e kwartaal 1980). Dit keer
zijn alleen een oliezestookte ketel en een kolengestookte AFBC-ketel met
elkaar vergeleken~ De gasketel is buiten besehouwing gelaten omdat de
investering in een nieuwe gasketel niet reeël is gezien het voorgenomen
beleid van de Gasunie om geen contracten af te sluiten voor dit soort
toepassingen.

Brandstofprijzen
Kolenprijs afgeleverd ter plaatse met de juiste afmeting
per tske:

f 175,--

kalksteen inclusief transport f 40/ton
benodigd 120 kg/ton steenkool

f

4~80

f ]79,80 afgerond f 180~-per tske
Aangenomen stookwaarde van de kolen 26,46 MJ/kg (6300 ktal/kg).
26,46
Kolenprijs
x 180 = f 162,-- per ton of f 6,12/GJ~"
Stookolie prijs f 385/ton (2% S) (juni 1980 2~eede Kamerstuk 15.800,
hoofdstuk XIII, nr. 96) afgeleverd ter plaatse ca. f 400/tOno
Stookwaarde olie 41,6 GJ/ton, dit levert een stookolieprijs van f 9~62/GJ
(2% S) o
1)

1 tske = 29,31 GJ
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Investeringen
Olieketel f 4 miljoen [52[.
Rookgasontzwaveling f 100/kWth [18~ (Dry Scrubbing) 40 MWth + f 4 miljoen.
AFBC-ketel f 15 miljoen [52[.
Deze prijzen zijn inclusief brandstofopslag~ toevoervoorzieningen, asverwerking en doekfilter maar zonder civiele voorzieningen (gebouw e.d.).
f 80.000 per ton/h stoom

01ieketel

+ ontzwaveling f 160.000 per ton/h stoom
AFBC-ketel

f 300.000 per ton/h stoom

- Brandstofverbruik 2~93 GJ/ton stoom
- Kosten van onderhoud, bediening en verzekering van de installatie:
3% van de investering.
- Annu[teit 16% (rente I0%~ afschrijving in 10 jaar)
De prijs per ton stoom wordt berekend met de formule 1471:

P -

l(a + 0,03)
+ 2,93 x B
t

I = specifieke investering

(f per ton stoom per uur)

a = annuïteit
t = bedrijfstijd (uur/jaar)
B = brandstofprijs (f/GJ)
In het "break-even" punt is :

0,191k
t
tBE

+ 2~93 Bk =
2~93(B° -- Io)
Bk)
0~19(I
k

0,191o
+ 2~93 B o
t
0,19(Ik - Io) 0,~9(Ik - Io)
10,255
2,93 x 3,5

tBE = "break-even" bedrijfstijd
Ik = specifieke investering kolenketel
I = specifieke investering olíeketel
o
Specifieke investeringsbedragen voor andere capaciteiten kunnen berekend
worden met de schalingsformule
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N
-No

p ,0,6
n

xNo

investering gevraagde installatie
investering referentie installatie
n= ~-capaciteit gevraagde
installatie
capaciteit referentie installatie
specifieke investering gevraagde installatie

Resultaten
In tabel 3.5.2. is de prijs per ton stroom berekend bij verschillende bedrijfstijden

Stoomprijs (f/ton)
Bedrijfstijd

Olie

Capaciteit 50 t/hr
Olie + FGD

AFBC

2000

35,79

43,39

46,43

3000

33,25

38,32

36,93

4000

31,99

35,79

32,18

5000

31,23

34,27

29,33

6000

30,72

33,25

27,43

7000

30,36

32,53

26,07

8000

30,09

31,99

25,06

Tabel 3.5,2. Stoomprijs olie- en kolengestookte ketel
De berekende stoomprijzen zijn in fig. 3.5.2. uitgezet als functie van het
aantal bedrijfsuren.
Uit figo 3.5.2. blijkt dat het "break-even" punt voor de olieketel met
rookgasontzwaveling en de kolenketel ligt bij een bedrijfstijd van ca.
2500 uur. Voor de olieketel zonder rookgasontzwaveling ligt het "breakeven" punt bij cao 4000 uur. Op basis van een recente opgaven van de
stookolieprijsI) verschuift het "break-even" punt naar 3000 uur bij een
kolenprijs van f 162/ton en naar 5000 uur bij een kolenprijs van f 200/ton.

135 32/vat (f 452/ton), opgave Ministerie van Economische Zaken, januari
1981, meest recente informatie olieprijs afgeleverd ter plaatse f 538/ton,
maart 1981.
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5O

1
2
3

OLIEKETELMET ROOKGASONTZW.
OLIEKETEL
KOLEN AFBC KETEL

OLIE
KOLEN

z
©

F9,62/GJ (FLD0/TON)
F612/GJ {F!62]TON)

OLIEKETEL,OLIE F10.88/GJ (F452/TON)
AFBC KETEL,KQLEN F2OO/TQN

4O

1

3O

2

30
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

BEDRIJFSUREN

8000
~

Figuur 3.5.2. Stoompríjs als funcLie van het aantal bedrijfsuren voor
olie- en kolengestookte ketals met een capaciteit van 50 t/hr

In tabel 3.5.3. zijn de specifieke investeringen gegeven van olie- en kolenketels van verschillende capaciteit

Ketelcapaciteit (t/hr)
10
25
I05o56~

f

75

OLIEKETEL

f ~52.292

f

68,023

OLIEKETEL + FGD

f 304.585

~ 21~.~21

f 136,045

KOLENKETEL (AFBC)

f 571.096

f 395.852

f 255.085

Tabel 3.5.3. Specifieke investeringen olie-- en kolenketels naar capaciteit

Bovenstaande specifieke

investeringen zijn gebruikt voor de berekening

van de "break-even" bedrijfstijd voor de gegeven ketels naar capaciteit.
De resultaten zijn vermeld in tabel 3.5.4.

Keteleapacíteit (t/hr)
I0

25

50

75

OLIE + FGD/AFBC

4938 uur

3423 uur

2594 uur

2206 uur

OLIE/AFBC

7759 uur

5378 uur

4076 uur

34ó6 uur

Tabel 3.5.4. "Break-even" bedrijfstíjd ol~~~- en kolenketels naar caoaciteit
Tabel 3.5.4. is grafisch uitgezet in fig. 3.5°3., hieruit kan~ uitg~ande
van een bepaalde 0edrijfstijd en keteleapaciteit, vastgesteld worden of
het economisch is olie dan wel kolen toe te passen. Onder de lijn is olie
het voordeligst, erboven kolen.
Uit de figuur blijkt dat voor bedrijven met een 8-urige werkdag en dus
bedrijfstijden van ca. 2000 uur per jaar met kleine ketelcapaciteiten
kolen niet aantrekkelijk zijn. Bij bedrijfstijden van 4000 uur per jaar
is een AFBC-kolenketel t.o.v, een olieketel voordeliger boven een capaciteit van 60 ton stoom per uur.
Wanneer een rookgasontzwavelingseenheid bij de olieketel toegepast moet
worden is het boven een capaciteit van ca. 17 ton stoom per uur al voorMet de meest recente stookolieprijs van f 452/ton en een kolenpríjs
van f162/ton wordt dit 25 ton stoom per uur° Met een kolenprijs van
î 200/ton is een AFBC-ketel boven 85 ton stoom per uur voordeliger.
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8000

1
2

KOLENKETEL AFBC TOV, OLIEKETEL÷FGD
KOLENKETEL AFBC TO.V, OLIEKETEL,OLIE
F~00/TON, KOLEN F162/TON
3 ALS2,0LIE F425/TON, KOLEN F162/TON
4 ALS2,OLIE F452/TON. KOLEN F152/TON
5 ALS2.0LIE F452/TON, KOLEN F200/TON

-~
I,-- 6000

BOVEN OE L~JNEN IS STEENKOOL VOORDELIGER

.4000
2
3

2000

ONDER DE LIJNEN ISOLIE VOORDELIGER

~0

25

50

75

KETELCAPACITEIT (T/HR STOOM ) ~
Figuur 3o5.3, Break-even bedrijfstijd als functie van de ketelcapaciteit
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deliger om kolen te gebruiken. Voor grootverbruikers met hoge bedrijfstijden en een grote ketelcapaoiteit is kolen de meest economische optie.

Samenvattend
Wanneer uitgegaan wordt van de huidige situatie m.b.to het zwavelgehalte in de hrandstof is het bij een bedrijfstijd van 2000 uur niet
aantrekkelijk om kolen te stoken. Afhankelijk van de prijzen voor olie
en kolen varieert bij een bedrijfstijd van 4000 uur (vollast) de capaciteit waarboven kolen aantrekkelijker zijn dan olie van 25 t/hr stoom
tot ca. 85 t/hr stoom.
Bij een bedrijfstijd van 6000 uur zijn kolen boven een capaciteit van
30 t/hr stoom in alle gevallen goedkoper.
De aantrekkelijkheid van steenkool blijkt zeer gevoelig te zijn voor de
prijzen van olie en kolen. Geringe variaties van deze prijzen knnnen voor
een bepaalde installatie het beeld wijzigen.
Op wat langere termijn bezien zal in twijfelgevallen de balans naar
steenkool doorslaan, vanwege de voorziene snellere stljging van de olieprijzen t.o.v, de kolenprijs.

Andere analyses
In een recente studie van Pope, Evans en Robbins [35[ wordt een economische
analyse gemaakt van de constructie en bedrijfsvoering van zes FBC-installaties op verschillende lokaties waar momenteel ~as- of oliegestookte
ketels opgesteld staan.
Drie verschillende alternatieven worden beschouwd:
|. Alleen stoomopwekking
2. Stoom en elektriciteit als bij-produkt
3. Stoom en cogeneratie van elektriciteit tot ca. 50% van de verwachte
piekvraag

In tabel 3.5.5. worden de maximale capaciteit en piekvraa~ van de zes
lokaties gegeven.
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~okatie

Bestaande capaciteit

Huidige
piekvraag

Toekomstige
piekvraag

Toek.
Ketel
capaciteit

Toek. electr, opw.
capaciteit
BijCogeneproduct
ratie

T/HR

T/HR

T/HR

T/HR

kW

kW

!

100

80

115

3-55

6~500

14.000

2

75

70

135

3-70

7.000

20.000

3

110

100

130

3-65

7.000

18.000

4

80

55

70

3-35

5.000

10.000

5

65

45

70

3-35

5.000

10.000

6

110

80

90

3-45

6.000

12.000

Tabel 3.5.5. Capaciteit en piekvraag FBC-installaties 135~
Op iedere lokatie worden 3 FBC-ketels ge[nstalleerd met elk een capaciteit van 50% van de verwachte piekvraag in 1985. Twee ketels kunnen dus
aan deze piekvraag voldoen, terwijl de derde ketel "stand by" iSo
Goedkope elektriciteit kan als bij-produkt van de stoomvoorziening worden
opgewekt wanneer hoge druk stoomketels ge[nstalleerd worden die oververhitte stoom produceren van bijvoorbeeld 95 bar en 510 °C. Deze stoom
wordt naar een tegendrukturbine geleid waarvan de uitlaatdruk gelijk is
aan de vereiste processtoomdruk. De opbrengst aan elektriciteit is afhankelijk van de stoomvraag. De aldus opgewekte elektriciteit is een
goedkope aanvulling op de elektriciteit die van het net afgenomen moet
worden. Wanneer een grotere behoefte aan elektriciteit bestaat kan een
aftap/condensatie turbine ge[nstalleerd worden. Hierbij is de elektriciteitsproduktie onafhankelijk van de vraag naar processtoom en hangt alleen
af van de ketelcapaciteit en de grootte van de turbine. Een schema van
de verschillende mogelijkheden wordt getoond in figuur 3.5.4.
Een overzicht van de kapitaalskosten gemoeid met het ontwerp en de bouw
voor verschillende capaciteiten wordt gegeven in tabel 3.5.6.
De variabele kosten worden onderscheiden in:
T. Jaarlijkse brandstofkosten
2. Jaarlijkse bedrijfs- en onderhoudskosten
3. Jaarlijkse besparingen op gekochte elektriciteit
De brandstofprijzen zijn gebaseerd op actuele afrekeningen. Die voor 1985
zijn bepaald met escalatiefaetoren afkomstig van de overheid in de V.S.
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De bedrijfs- en onderhoudskosten zijn opgebouwd uit:
arbeidskosten voor bedrijfsvoering en onderhoud, absorptiemateriaal
(DFL 26-30 per ton), elektriciteitsverBruik, ~fvalverwijderin~ en
storten.
In de gevallen waarbij elektriciteit wordt op~ewekt worden de b~sparingen
op de hoeveelheid gekochte elektriciteit berekend aan de hand van de
huidige kosten per lokatie.
In tabel 3.5.7. wordt per lokatie voor alle alternatieven een overzicht
van de kosten gegeven. (197~ prijzen).
Alhoewel de investeringen ongeveer een factor 10 hoger liggen voor de
FBC-installaties dan voor olie- of gasgestookte installaties, bedragen
de brandstofkosten van steenkool ongeveer de helft van die voor olie of
gas. Gerekend over een periode van 25 jaar is een FBC-installatie dan
in vier van de zes gevallen aanzienlijk voordellger dan een olie- of gasgestookte installatie.
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Vermogens installaties
Grootte installatie

I

Stoomproduktie, t/hr

70

Bij-produkt elektro, kWe
Co-generatie, MWe

2

3

4

5

90

I15

130

135

5.000

6.000

6.500

7.000

7.000

10

12

14

18

20

Kosten installaties (106 Dfl)
Grootte installatie

I

2

3

4

5

Stoomproduktie

51,2

58,4

65,4

67,8

71,0

Bij-produkt elektr.

59,6

67,8

75,0

79,0

82,4

Co-generatie

69,4

78~4

87,2

92,0

96~0

Lokatie

4 & 5

6

I

3

2

Tabel 3.5.6. Kostenschatting kapitaalskosten FBC-installaties 1351
Noot: I installatie bestaat uit 3 FBC-ketels.

LUCHT --

Figuur 3.5.4. Schema verschillende W/K toepassingen van een FBC-installatie 135

Tabel 3°5.7. Kostenanalyse van olie- of ga~gestookte ketel~ en FBC installaties van de lokaties uit tabel 3.5.5.

Noot: I FBC installatie bestaat uit 3 ketels
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4. OMBOUW VAN BESTAANDE OLIE- EN GASGESTOOKTE KETELS TOT KOLENGESTOOKTE
INSTALLATIES

De ombouw van een bestaande olie- of gasgestookte ketel tot een koleng~st~~kte zal in de meeste gevallen niet economisch verantwoord zijn.
Dit is voornamelijk het gevolg van capaciteitsvermindering van de omgebouwde installatie en de extra voorzieningen die benodigd zijn bij een
kolenketel zoals:
- ruimte voor de kolenopslag en voor de as;
- rookgasreinigingsapparatuur.
Zo nam de ontwerpcapaciteit van een oliegestookte ketel die omgebouwd is
tot poederkoolketel af van 180 ton stoom per uur tot 120 ton stoom per
uur 13[. De capaciteitsvermindering zou nog groter geweest zijn wanneer
een werpstoker toegepast zou zijn. In dit geval zou de maximale capsciteit ca. 90 ton stoom per uur hebben bedragen ten gevolge van de beperking van de roosterafmetingen.
Voor de ombouw van deze ketel tot een poederkoolketel waren de volgende
wijzigingen nodig:
- de bodem van de ketel moest geschikt gemaakt worden voor de afvoer
van
- er moest een ashopper ge~nstalleerd worden, waardoor een knil van ca.
5 m diepte nodig was;
- poederkoolmolens, voedingspijpen en bunkers dienden ge~nstalleerd te
worden. De luchtkasten moesten aangepast worden aan de nieuwe branders;
- er moesten roetblazers geïnstalleerd worden om de warmtewisselaars
schoon te houden;
- de bundels van de verschillende warmtewisselaars moesten aangepast
worden om verstopping ten gevolge van vliegas tegen te gaan.
Tevens diende rookgasreinígings- en asverwijderingsapparatuur met bijbehorend leidingwerk ge[nstalleerd te worden om de ombouw te completeren.
Een ander voorbeeld betreft de ombouw van een gasgestookte ketel met
een capaciteit van 135 ton stoom per uur.
Deze ketel werd omgebouwd door een werpstoker te insta!leren.
De capaciteit bedraagt nu ca. 67 ton stoom per uur, een afname tot 50%
van de oorspronkelijke capaciteit 131.
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De conclusie die uit deze voorbeelden kan worden getrokken is dat zelfs
nadat een belangrijke investering gedaan is en de installatie geruime
tijd uit bedrijf geweest is de capaciteit van de omgebouwde ketel nog
slechts ongeveer de helft bedraagt van de oorspronkelijke capaciteit.
Voor ketels die in eerste instantie voor het stoken van kolen ontworpen
zijn en later zijn omgebouwd voor olie, is het over het algemeen eenvoudiger om ze nu weer geschikt te maken voor kolen. Een van de problemen
is echter dat de ruimte die vroeger beschikbaar was voor kolenopslag
e.d. veelal voor andere doeleinden in gebruik is genomen.
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5. KOLEN!OLIE SLURRIES

5.1. Algemeen
Kolen/olie slurries bestaan uit een aanzienlijke fractie zeer fijne
kool die vermengd is met stookolie. Met behulp van kolen/olie slurries
(Coal/oil mixtures of COM) kan zonder uitgebreide kolenbehandelingsapparatuur, met bestaande aangepaste ketels een gedeelte van de behoefte
aan brandstof door steenkool worden ingenomen.
Een COM brandstof bestaat uít 30 tot 50% steenkool (gewichtsprocenten)
waarvan ca. 80% kleiner is dan 200 ~m.
Het idee om kolen met olie in slurrievorm toe te passen is niet nieuw.
A1 in 1922 reden in Engeland locomotieven op COM als brandstof ~4~.
De opkomst van aardolie als energiebron en de lage prijzen van de aardolieprodukten zijn er de oorzaak van geweest dat COM niet meer interessant was. De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben ertoe geleid dat
COM weer als serieus alternatief gezien wordt om op korte termijn althans
voor een gedeelte op kolen om te schakelen.

5.2. Mogelijke toepassingen
COM kan als brandstof gebruikt worden voor drie verschillende typen
ketels en wel installaties die ontworpen zijn voor kolen en nu olie
stoken; installaties ontworpen voor olie en installaties ontworpen voor
gas. De problemen die opgelost moeten worden bij omschakeling op COM
zijn voor elk type installatie verschillend.

De installaties díe oorspronkelijk ontworpen zijn voor kolen en nu olie
stoken zijn het meest geschikt voor omschakeling op COM.
COM kan op dezelfde manier aangevoerd en opgeslagen worden als stookolie.
De problemen treden op bij de ketel zelf. Als eerste zullen de branders
aangepast dienen te worden. Ofschoon er nog steeds aan het testen van
branders wordt gewerkt, lijken hoge druk branders met luchtverstuivers
en grote brandermonden het meest geschikt ~5~. Bij omschakeling naar COM
is het verstandig eerst de bestaande branders te testen. De kans dat tot
vervanging moet worden overgegaan is echter vrij groot.
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Wanneer echter de roetblazers goed werken en de vliegasafvangapparatuur
in orde is kan men zonder problemen COM stokeno
Een installatie die voor olie ontworpen is verkeert in dezelfde situatie
als de vorige installatie voor wat betreft de voorzieningen rond ~de
ketel. Faciliteiten voor opslag en transport zijn aanmezig en behalve
een mogelijke verharding van de pompwaaiers en het aanbrengen van een
roerwerk in de tanks zijn geen belangrijke wijzigingen vereist.
Verbrandingstesten door General M~tors en het Pittsburgh Energy
Technology Center wijzen uit dat het grootste gedeelte van de vliegas
door de schoorsteen verdwijnt. De installaties hebben echter wel toetblazers nodig om opbouw van vliegas in de ketel te voorkomen. Hierbij
is tevens apparatuur vereist om de as op te rangen ~151.
De meeste kosten bij een oliegestookte ketel zullen echter gemoeid zijn
met de installatie van de deeltjesafvangapparatuur zoals ESP’s en filterinstallaties.
Gasgestookte ketels zijn het moeilijkst om te schakelen op COM. Naast
de wijzigingen die voor de oliegestookte ketel nodig waren (branders,
roetblazers, asopvang- en rookgasreinigingsapparatuur) is tevens een
compleet brandstofverwerkin~ssysteem noodzakelijk. Afgezien van het
feit dat deze wijzingingen duur zijn is het vaak fysiek onmogelijk in
verband met de beschikbare plaatsruimte om roetblazers, asopvangapparatuur e.d. te plaatsen.

5.3. Kosten van omschakeling
Bij de omschakeling op COM heeft men te maken met twee verschillende
soorten kosten. Ten eerste de kapitaalskosten voor de extra apparatuur
en ten tweede de kosten ten gevolge van de afname van de capaciteit
met als gevolg hogere kosten per ton stoom. Dit laatste hangt af van
het type ketel.
Capaciteitsvermindering wordt verwacht ten gevolge van de verschillende
verbrandingskarakteristieken van olie, gas en koleno Gas brandt sneller
dan olie en olie sneller dan kool, zodat voor kool het grootste verbrandingsvolume benodigd is.
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Dit is de reden dat het fornuisvolume van een kolengestookte installatie
groter is dan dat van een olie- of gasgestookte ketel van dezelfde
capaciteit. Een kolengestookte installatie is qua volume ea. 60% groter
dan een olieketel en ca. 150% groter dan een gasketel. Tengevolge hiervan kan bij overgang op COM een capaciteitsvermindering van 5-20% voor
oliegestookte en van 25-50% voor een gasgestookte installatie optreden.

5o3.1. Ka~itaalskosten
Het economisch potentieel voor COM als brandstof wordt bepaald door de
prijs van COM en door de kosten die gemoeid zijn met het wijzigen van
de installaties.
In tabel 5.3.1. worden de kapitaalskosten vergeleken voor de ombouw
van de eerder besproken ketels met een capaciteit van I00 ~~~th (prijzen
4e kwartaal 1979) ~4~. Voor de branders worden twee kosten opgegeven
voor de kolenketel en de olieketelo De f I00.000~-- is voor het geval
dat de bestaande branders aangepast kunnen worden; de f 1.560.000,-voor het geval dat nieuwe branders ge[nstalleerd moeten worden.
Oorspronkelijk
kolen, later
omgebouwd tot
olieketel

Olieketel

Gasketel

in f 1.000,-Branders

100 - 1.560

100 -

1.560

1.560

Roetblazers

--

600

1.000

Precipitator

--

6.000

6.000

Asverwerking

--

640

1.000

Leidingen en opslag

200

1.060

2.000

Engineering

400

Io200

2°600

f 700 - 2o160

f 9.600 - 11.060

f 14. 160

Tabel 5.3oio Kapitaalskosten voor de ombouw naar COM van een ketelinstallatie met een capaciteit van 100 ~~th

De kosten van ombouw nemen toe in de volgorde kolen-, olie-, gasgestookte
ketelo Toch zijn de kosten voor ombouw van een gasgestookte ketel nog
aanzienlijk lager dan die voor een nieuwe kolengestookte ketel.
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In tabel 5.3.2. zijn de investeringen vermeld voor de ombouw van drie
olieketels met verschillende capaciteit. De ombouw omvat de installatie
van: nienwe branders, roetblazers, ashoppers en een ESP 1531.

Capaciteit (MWth)

Investering (Dfl, 1979)

30

860°000

300

16.400.000

3000

54.000.000

Tabel 5.3.2. Investeringen voor de ombouw van olieketels naar

~0~ ~531
In tabel 5.3.3. worden de kapitaalskosten getoond afkomstig uit een studie
naar de ombouw van een oliegestookte ketel met een capaciteit van ~41 ~~ .
Er is uitgegaan van een verhouding 50% kool en 50% olie. De branders behoefden niet te worden vervangen maar konden worden aangepast [541.

Kosten(f1OO0, juli ~ggo)
4.606

Wijzigingen ketel, branders en regeling

472

Wijzigingen ventilator en rookgaskanalen

3.246

Precipitator

9.084

Asverwerking

3.408

Engineering

3.122

Totaal

23.938

Tabel 5.3.3. Opsplitsing kosten ombouw olieketel (14; MWe) naar

Het is zeer de vraag of dergelijke investeringen in bestaande installaties
rendabel zijn. Een gedetailleerde studie hiernaar is dan ook gewenst.
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6. VERGELIJKING ROOSTER-, POEDENKOOL- EN FBC-KETELS

6.1. Capaciteit
Roosterketels worden toegepast tot capaciteiten van ca. 50 MWth, hoewel
grotere vermogens bij sommige typen mogelijk zijn°
Poederkoolketels worden gebruikt vanaf ca. 50 MWth. Deze ondergrens wordt
bepaald door economische overwegingeno Capaciteiten tot 2500 MWth zijn
mogelijk. Het capaciteitsgebied waarbinnen FBC-ketels toegepast zullen
worden is nog niet geheel duidelijk. De verschillende demonstratieprojecten variëren van ca. 5 MWth tot middelgrote capaciteiten (ca. 40 ~dth).

6.2. Gevoeligheid kolenkwaliteit
Poederkool- en FBC-ketels kunnen vrijwel elke soort kolen verwerken.
Roosterketels verwerken afhankelijk van het type, kolen met een specifieke kwaliteit en afmeting. Bij poederkoolketels is de afmeting van de
kool niet belangrijk. In de poederkoolmolens wordt het gemalen totdat ca.
98% kleiner is dan 200 ~m.
Ten gevolge hiervan zijn de kosten per ton steenkool voor een roosterketel ca. f 15 hoger dan voor een poederkoolketel. De afmeting van de
kool voor FBC-ketels is maximaal ca. 6 mm in het geval van voedingtoevoer van onderaf. Bij bovenbedvoeding kan een grovere fractie gebruikt
worden (max. 30 à 35 mm).

6.3. Technische aspecten
Een poederkoolketel kan vrij eenvoudig worden voorzien van hulpbranders
op gas of olie, welke in geval van storing in de steenkoolaanvoer de
stoomproduktie kunnen onderhouden.
Bij roosterketels dienen de hulpbranders voldoende hoog boven het rooster gelnstalleerd te worden om dit tegen stralingswarmte te beschermen.
Hierdoor wordt het effektieve vuurhaard-volume echter verkleind wat tot
gevolg heeft dat wanneer alleen de hulpbranders in werking zijn, de
stoomproduktie wordt beperkt.
FBC-ketels kunnen van oliebranders worden voorzien die in noodgevallen
de staomproduktie kunnen handhaven. Evenals op tal van andere gebieden
bij de FBC-technologie vraagt de toevoer van olie aan het bed nog
nader onderzoek.

- 105 -

Het rendement van een poederkoolketel ligt ca 3 tot 5% hoger dan dat
van een roosterketel.
Ten opzichte van een FBC-ketel dient men de conventionele ketels te
beschouwen inclusief een rookgasontzwavelingsinstallatie. Deze veroorzaakt een rendementsverlies van ca 3%.
De poederkoolketel en de FBC-ketel hebben dientengevolge beide een
rendement van ca 85% en de roosterketel van ca 80%.

6.4. Bedrijfsvoering
Een roosterketel kan in mindere mate geautomatiseerd worden dan een
poederkoolketel. De mate van automatisering van een FBC-ketel komt ongeveer*overeen met die van een poederkoolketel, hoewel verdere studie
en onderzoek nog vereist zijn. ~~et name het regelgedra~ van FBC-ketels
is nog niet vergelijkbaar met dat van conventionele ketels.
Onderhoudskosten van poederkoolketels zijn vaak hoger dan die van roosterketels. Over het algemeen zijn roosterketels minder gevoelig dan poederkoolsystemen.
Voor FBC-ketels is wat dit aspect betreft nog weinig te zeggen zolang
de technologie nog niet voldoende is gedemonstreerd.
Verder is de beschikbaarheidgraad van roosterketels lager dan bij ~oederkoolketels. Bij storingen aan het rooster dient de gehele ketel uit bedrijf
genomen te worden. Storingen aan een poederkoolinstallatie treden vaak
op buiten de ketel b.v. aan de molens. In zo’n geval kan op olie verder
gedraaid worden, terwijl de reparaties plaatsvinden.

Een roosterketel is uit veiligheidsoogpunt minder kritisch dan een poederkoolketelo Een FBC-ketelinstallatie is wat dit betreft gelijkwaardig
aan de poederkoolketel.

6.5. Investeringen
De investering in een FBC-ketel dient vergeleken te worden met die in een
conventionele installatie inclusief een rookgasontzwavelingsi~stallatie.
Voor de investeringen in FBC-ketels moet afgegaan worden op de eerste
aanbiedingen die op het moment worden gedaan. De prijs ligt op ca.
f 360.000,-- ~er ton stoom per uur.
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Dit bedrag omvat de complete installatie, inclusief opslag- en transportfaeiliteiten, rookgasreíniging en een gebouw.
Voor een roosterketel ligt het vergelijkbare bedrag hij ea f 200.000 per
ton stoom per uur en voor een poederkoolketel op ea f 275.000 per ton
stoom per uur°
Bij deze laatste twee bedragen dienen dan nog de kosten van de rookgasontzwavelingsinstallatie opgeteld te worden. Wanneer nitgegaan wordt van
een ~oedkope techniek zoals ~’dry scrub~in~" Bedragen de investeringskesten hiervan va~ f 80.000,-- per ton stoom per uur~ De totale investerin~ voor een roosterketel bedraagt dan ~a. f 280.~Q0,--. per ton ~toom
per uur en die voor een poederkoolketel ca. f 355.000,-- per ~on stoom

6.6. Stoomkosten
Met behulp van bovenstaande investeringen ~~(Príjsbas~s ]e kwartaal 1980)
kan voor elk v~n de drie typen installaties de prijs vsn een ton stoom
berekend worden bij verschillende bedrijfstijden met de formule ~47[

p = l(a + 0.03) + 2,93 x B
t

I = specifieke investering (f per ton stoom per uur)
a = annuïteit ~6% (rente ~0%, afschrijving in |0 jaar)
t = bedrijfstijd (uren per jaar)
B = brandstofprijs (f/GJ) afgeleverd ter plaatse en op de juiste afmeting
FBC-ketel steenkool + kalksteen: f 150/ton of f 5~67/GJ (stookwaarde
6300 kcal/kg of 26~46 MJfkg)
Rooster~etel

: f 145/ton of f 5~48/GJ

Poederkoolketel

: f 130/ton of Y 4~9~/GJ

Het brandstofverbruik is 2~93 GJ/ton stoom.
Een capaciteit van 50 MWth (ca 70 ton stoom per uur) is aangenomen om
de drie ketels met elkaar te kunnen vergelijken°
Tabel 6.]. toont de resultaten die tevens uitgezet zijn in fig, 6.|.
Uit figo 6oi, blijkt dat de stoomprijs toeneemt in de volgorde roosterketel, poederkoolketel~ AFBC-ketel. Voor een specifieke bedrijfstijd van
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6O

] Roosterketel + rookgasontzwave]~ng
2 Poederkoolketel + rookgasontzwaveling
3 AFBC-ketel
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I

I

I

I

I

2000

3000

4000

5000’

6000

7000

8000

BEDRIJFSUREN
Figuur 6.]. Stoomprijs als funktie van de bedrijfstijd
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Stoomprijs (f/ton)
Bedrijfstijd

Rooster-

Poederkool-

ketel

ketel

AFBCketel

2000

42,66

48,11

50,81

3000

33,79

36,87

39,41

4000

29,36

31,25

33,71

5000

26,70

27,88

30,29

6000

24,92

25,63

28,01

7000

23,66

24,02

26,38

8000

22,71

22,82

25,16

Tabel 6.1. Stoomprijs als funktie van de bedrijfstijd
deze ketelgrootte van 5000 uur per jaar is de stoom afkomstig uit een
poederkoolketel f 1,18 en uit een AFBC-ketel f 3,59 per ton duurder dan
die uit een roosterketel.

6.7. Milieu
Alle typen installaties hebben apparatuur nodig om vliegas af te vangen.
Vaak wordt de combinatie toegepast van een cycloon gevolgd door een
doekfilter of een elektrostatisch filtero
Bepaalde rookgasontzwavelingsinstallaties, de zogenaamde scrubbersystemen,
rangen tevens vliegas af zodat geen extra filter nodig is.
Bij FBC-ketels zijn elektrostatische filters minder geschikt i.v.m.
vereiste hoge rookgastemperatuur die herverhitting van de rookgassen
noodzakelijk zou maken. Doekfilters zljn hier aantrekkelijker.
Naast vliegas blijft bij conventionele installaties inclusief rookgasontzwaveling bodemas en afvalprodukt gescheiden achter. Bij een FBC-installatie blijven deze produkten geeombineerd achter. De absolute hoeveelheden ontlopen elkaar niet veel en bedragen ca. 300 kg per ton verbruikte steenkool. De problematiek met betrekking tot de verwerking en
toepassing van dit afval is voor de verschillende typen ketels niet wezenlijk verschillend. Toepassingen liggen op het gebied van cement- en
betonfabricage, de wegenbouw, bouwstenen- en grindproduktie.
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Het FBC-afval zal moeilijker afgezet kunnen worden omdat het zal moeten
concurreren met vliegas dat al gedeeltelijk in deze markt gepenetreerd
De SO2-emissies van de conventionele ketels inclusief rookgasontzwaveling en de FBC-ketel zullen ongeveer even hoog zijn; beiden zullen een
zwavelverwijderingsrendement hebben van 80-85%.
De NO -emissie van een FBC-ketel is ongeveer even hoog als in het geval
x
van een poederkoolketel met aangepaste branderso Het NO -emissieniveeu
x
voor deze ketels ligt rond de 0,20 kg/GJ (350 ppm).

Voor roosterketels ligt het NO -emissieniveau tussen de 200 en 400 ppm
x
uitgezonderd de spreader-stoker die een 200 tot 300 ppm hogere NO x
emissie veroorzaakt t.g.v, het feit dat een gedeelte van de kool bij
dit type boven het bed in suspensie verbrandt.
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