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Inhoud:

 WES BV en Marc van Bemmel

 VYNCKE & PETRO BIO

 Biomassa & SDE+

 Verbrandingstechieken pellets:

 Roosterbed verbranding

 Pelletstof verbranding

 Retro fit bestaande ketels

 Rookgasreiniging

 Toepassingen

 Keuzes



Wat doet WES BV

 25 jaar ervaring met biomassa ketels wereldwijd

 Ruim 100 projecten gerealiseerd en in onderhoud

 Eerste biomassa WKK van Nederland (Schijndel)

 Bouwen kleinere projecten geheel turn-key

 Vertegenwoordiging van Vyncke en Petro Bio in Nederland

 Momenteel 5 grote projecten in aanbouw en 4 in engineeringsfase

 Eerste pelletstof inblazingsproject vorige week verkocht



VYNCKE & PETRO BIO

 VYNCKE, >100 jaar actief, 400 man, omzet >100 miljoen, ca 30 

projecten per jaar, capaciteiten van 3 tot 100MW th, wereldwijd 
actief.

 Voor verbranding van hout, houtpellets, cacaodoppen, 

palmolieresten, koffieresten, restmateriaal uit de kassen en RDF

 Recente overname van Petro Bio (Zweden) in januari dit jaar

 Specialisten in brandertechnologie:

 Gas, olie en stof tot 40/50MW per brander

 Turn-key stof brander projecten 





Biomassa en SDE+

 Projecten direct afhankelijk van de SDE+

 SDE+ varieert frequent in categorie en hoogte subsidie

 Snel kunnen schakelen is groot voordeel

 Chips en shreds nog steeds de goedkopere biomassa

 Pellets de relatief dure brandstof



Pelletverbranding op rooster:

 Roosterverbranding:

 Voor capaciteiten tot ca 90MW

 Watergekoeld 

 Snelle opname warmte

 Rooster in zones opgedeeld



Verbranding op het rooster:



Rooster en ketel



Verbrandingstechnieken:

 Pelletstofverbranding:

 Vermalen pellets worden als stof ingeblazen

 Rendementen ca 93%

 Kan met gas of olie worden gemixt

 Snelle reactie tijden

 Simpele installatie

 Grootte ketels als de gasketel

 Past in bestaande ruimtes

 8500uur per jaar mogelijk



Stofbrander



Principe schema:

 Wervelbedverbranding:

 Capaciteit af ca 60MW

 Geschikt voor snel schakelen









Retro-fit op bestaande ketels.





Rookgasreiniging:

 Eisen naar Activiteiten Besluit:

 Stof < 5 mg/Nm³ -> doekenfilter

 NOx < 145 mg/Nm³ -> SNCR of SCR of een combinatie

 (voor capaciteiten >5MW en gemeten bij 6% O2)









Keuze pelletstof brander:

 Lagere CAPEX maar hogere OPEX

 Kleinere installatie

 Flexibel en snel in vermogensschakeling

 Hoge beschikbaarheid en weinig onderhoud

 SDE+ is en blijft een belangrijke factor 


