VAS Elektrociepłownie opalane
paliwami stałymi
Małe i średnie instalacje do termicznego przekształcania odpadów z drewna
poużytkowego i RDF
Moc instalacji od 2MW do 30 MW
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Profil firmy VAS
Firma VAS jest kompletnym partnerem dla Klientów, oferując
najnowocześniejsze instalacje technologiczne w systemie „pod
klucz”, aby spełnić oczekiwania i ambicje Klienta dla instalacji
opalanymi paliwami stałymi.

Nasze atuty to:
•

•

Dopasowany do potrzeb Klienta projekt oraz
szczegółowy inżyniering pełnego procesu
technologicznego, dla takich elementów jak:
▪ Układ podawania paliwa
▪ Układ spalania
▪ Transfer ciepła (dla oleju termalnego, gorącej wody lub
pary)
▪ Układ oczyszczania spalin
▪ Usuwanie popiołu
System sterowania procesami oparty o własne
oprogramowanie, dopasowany dokładnie do potrzeb
Klienta

Filozofia VAS: Zaprojektowanie i wykonanie pełnego procesu technologicznego bez punktów
styku.
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Główny punkt technologii: emisje
Firma VAS jest kompletnym partnerem dla Klientów, oferując
najnowocześniejsze instalacje technologiczne w systemie „pod
klucz”, aby spełnić oczekiwania i ambicje Klienta.
W szczególności dla paliw alternatywnych (np.: RDF lub drewno
poużytkowe), wymagania dotyczące poziomów emisji lub
usuwania popiołu są na wysokim poziomie.

Pełna wiedza z zakresu procesu spalania w instalacjach
biomasowych pozwala z sukcesem zakończyć każdy projekt,
włącznie z zaprojektowaniem instalacji zgodnie z dyrektywą
odpadową i spełnieniem norm emisyjnych.

Specyfikacja paliwa

Początek

??

Koniec

Wymagane normy emisyjne przez
urząd
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Główny punkt technologii: emisje
Firma VAS jest kompletnym partnerem dla Klientów, oferując
najnowocześniejsze instalacje technologiczne w systemie „pod
klucz”, aby spełnić oczekiwania i ambicje Klienta.
W szczególności dla paliw alternatywnych (np.: RDF lub drewno
poużytkowe), wymagania dotyczące poziomów emisji lub
usuwania popiołu są na wysokim poziomie.

Pełna wiedza z zakresu procesu spalania w instalacjach
biomasowych pozwala VAS z sukcesem zakończyć każdy
projekt, włącznie z zaprojektowaniem instalacji zgodnie z
dyrektywą odpadową i spełnieniem norm emisyjnych.

Specyfikacja paliwa
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Specyfikacja paliwa: drewno poużytkowe i RDF
Analiza elementarna
paliwa
Według EN335 ISO 14961

Typical figures of different kind of fuels
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Dopasowana do potrzeb technologia
Jaka technologia będzie potrzebna Klientowi? Odpowiedź kryje się w kombinacji specyfikacji paliwa Klienta oraz wymagane
norm emisyjnych narzuconych przez urząd, która maają wpływ na dobór technologii.
Wpływ na projekt

Specyfikacja
paliwa

Zaprojektowanie
instalacji przez VAS

Normy emisyjne

Każda instalacja VAS jest dostosowana do potrzeb Klienta, na które ma wpływ również specyfikacja paliwa oraz normy
emisyjne.
Jedne z najsurowszych wytycznych w odniesieniu do emisji występują w Wielkiej Brytanii, gdzie spalanie paliw alternatywnych
jest połączone z uzyskaniem zgodności instalacji z dyrektywą odpadową. Dla tego powodu firma VAS została wybrana przez
firmę z UK aby zrealizować duży projekt o mocy 30 MWth niedaleko Scheffield pracujący na drewnie poużytkowym.
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Jak uzyskać wymagane normy emisji?
Proces oczyszczania spalin zaczyna się w
palenisku
Proces spalania:
• Kompletne dopalenie
▪ Kontrola temperatury
▪ Czas przebywania
▪ Turbulencje
� CO bliskie zera
� Dioksyny bliskie zera
� Technologia LOW NOX w celu redukcji NOX
� Niezanieczyszczony popiół ze strefy rusztu (redukcja
kosztów utylizacji popiołu)
Dbamy o każdy szczegół podczas projektowania komory spalania, np.:
• Właściwe zaprojektowanie rusztu
• Właściwe zaprojektowanie doprowadzenia świeżego powietrza
• Właściwe zaprojektowanie cyrkulacji gazów
• Właściwe zaprojektowanie dysz rozpyłowych
• Właściwe zaprojektowanie geometrii komory paleniskowej
(wystarczający czas przebywania)
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Jak uzyskać wymagane normy emisji?
Proces oczyszczania spalin zaczyna się w
palenisku
Modelowanie CFD:
Proces projektowania komory paleniskowej w wspierany przez
modelowanie CFD (Computational Fluid Dynamics = tworzenie
trójwymiarowych modeli spalania), aby zapewnić właściwą geometrię
dla później budowanych komór paleniskowych.
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Jak uzyskać wymagane normy emisji?
Kontynuacja uzdatniania spalin za pomocą sprawdzonych i przemysłowych instalacji oczyszczania
spalin.
Oczyszczanie spalin
• Redukcja NOX
• Metoda SNCR (Selective non-catalytic reduction) 🡪 dla dalszej redukcji NOX
• Odseparowanie pyłu grubego
• Przez multicyklon
• Odseparowanie pyłu drobnego
• Za pomocą elektrofiltra (ESP)
• Usuwanie szkodliwych kwaśnych komponentów
• Za pomocą filtra workowego i układu podawania sorbentu
(np.: wodorotlenek wapnia)
• Usuwanie metali ciężkich
• Za pomocą filtra workowego i układu podawania sorbentu
• (np.:. węgiel aktywny)
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Dokładne usuwanie pyłu za pomocą elektrofiltra
Elektrofiltry VAS są projektowane indywidualnie dla każdego
projektu i zastosowania. E-filtr jest 3 etapem naszego 4poziomowego układu oczyszczania i jego podstawowym zadaniem
jest redukcja pyłu w spalinach do minimalnego poziomu, aby
zapewnić właściwą pracę filtrom workowym.
VAS w swoich początkach (VAS został założony w 1987 roku) był
specjalistą w zakresie układów oczyszczania spalin i był dostawcą
tych układów dla wielu producentów instalacji biomasowych. W
roku 1995 VAS postanowił zająć się dostawa kompletnych instalacji
biomasowych i zrealizował swój pierwszy projekt w 1999 roku. VAS
posiada pełne portfolio układów oczyszczania spalin, takich jak:
elektrofiltry, multicyklony, filtry workowe, układy kondensacji spalin
w celu eliminacji pióropusza spalin i/lub odzysku ciepła.
Historia firmy VAS oraz nasze pochodzenie pozwala
nam stworzyć idealnie dobrany układ oczyszczania
spalin dla każdego zastosowania.

Wspólnie z przejęciem odpowiedzialności za
całościowy proces włącznie z układem paleniskowym,
VAS jest w stanie zaoferować najlepszą dostępną
technologię.
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Operating principle of ESP.

Kwaśne pierwiastki wytrącane za pomocą filtra workowego
Filtr workowy VAS kończy 4-poziomowy proces oczyszczania spalin jako
ostatnie urządzenie przed wyemitowaniem spalin do środowiska przez
komin.
Podstawową rolą filtrów workowych jest separacja drobnych cząstek
pyłu ze strumienia spalin. Dalsze oczyszczanie spalin będzie miało
miejsce po dodaniu specjalnych sorbentów w celu neutralizacji
pierwiastków zawartych w spalinach. Na pionowo montowanych
filtrach workowych tworzy się warstwa filtracyjna przez separację
zawieszonych drobinek pyłu ze strumienia spalin. W zależności od tego
jaki rodzaj sorbentu zostanie dodany, spowoduje to zneutralizowanie
różnych gazowych komponentów spalin i odseparowanie ich na
powierzchni membrany filtra workowego.
Tworząca się warstwa filtracyjna na pionowych workach jest następnie
zdmuchiwana w dół po osiągnięciu maksymalnej grubości, co jest
ocenianie przez spadek ciśnienia po stronie spalin w filtrze workowym.
Pozostały aktywny sorbent w usuniętym popiele/mieszance sorbentu,
będzie ponownie użyty w układzie aby uzyskać większą koncentrację
zneutralizowanych pierwiastków w popiele i dzięki temu można
zmniejszyć ilość odpadów niebezpiecznych wymaganych do utylizacji.
Filtr workowy usunie drobne cząstki pyłu (< 5mg/Nm³suche). i wraz z
dozowaniem sorbentu usunie również szkodliwe komponenty gazowe
(np.: SOx, HCL, HF, …) aby spełnić surowe wytyczne obowiązujące dla
tych pierwiastków w całej Europie.
P&ID of a typical bag house filter design.
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Schemat instalacji z kotłem parowym

Flue gas schematic of a steam plant for combustion of RDF as fuel in UK.
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Schemat instalacji z kotłem parowym

Flue gas schematic of a steam plant for combustion of waste wood fuel in UK.
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Schemat instalacji z kotłem wodnym

Flue gas schematic of a water plant for combustion of waste wood / RDF at smaller sized plants.
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Schemat instalacji z kotłem parowym

Flue gas schematic of a steam plant for combustion of waste wood (A1+A2) in Switzerland.
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Schemat instalacji z kotłem termoolejowym

Flue gas schematic of a thermaloil plant for combustion of waste wood / RDF fuel in UK.
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Różnice między standardowymi instalacjami na biomasę a instalacjami na paliwa
alternatywne
Przykłady norm emisyjnych dla biomasy

Normy emisyjne są różne dla wielu krajach w Europy.
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Przykłady norm emisyjnych dla drewna poużytkowego / RDF

Ciągły monitoring spalin: dane „na żywo” z emisji instalacji VAS dla paliw
alternatywnych
W zależności od urzędu, oprócz wymaganych rocznych
inspekcji, ciągły monitoring spalin może być
wymagany.
Poniżej
zdjęcie
(screenshot)
przedstawiające dane z pomiaru emisji na instalacji
spalającej drewno poużytkowe w UK.
Dzięki temu urządzeniu strumień spalin podlega
kontroli w każdym szczególe. Jest jednak inny powód
dla którego ciągły monitoring spalin jest niezbędny:
stanowi on ważny element układu oczyszczania
spalin, powodując np.: odpowiedni dobór
wtryskiwania sorbentu w zależności od poziomu
emisji. Sygnały pochodzące z ciągłego monitoringu
spalin są sprzężone z instalacją filtra workowego.

Live figures are recorded by screenshot of
waste wood plant in UK trough remote
control dated 19.09.2017
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Ciągły monitoring spalin: dane „na żywo” z emisji instalacji VAS dla paliw
alternatywnych
W zależności od urzędu, oprócz wymaganych rocznych
inspekcji, ciągły monitoring spalin może być
wymagany.
Poniżej
zdjęcie
(screenshot)
przedstawiające dane z pomiaru emisji na instalacji
spalającej drewno poużytkowe w UK.
Allowed values:

15 mg/m³

Dzięki temu urządzeniu strumień75 mg/m³
spalin podlega
kontroli w każdym szczególe. Jest jednak
300 mg/m³inny powód
dla którego ciągły monitoring spalin
jest niezbędny:
75 mg/m³
stanowi on ważny element układu
oczyszczania
1,5 mg/m³
spalin, powodując np.: odpowiedni
dobór
15 mg/m³
wtryskiwania sorbentu w zależności
od poziomu
15 mg/m³
emisji. Sygnały pochodzące z ciągłego monitoringu
spalin są sprzężone z instalacją filtra workowego.

Live figures are recorded by screenshot of
waste wood plant in UK trough remote
control dated 19.09.2017
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VASVAS
references
Lista referencji
Instalacje wybudowane przez VAS
łącznie:
⮚

73 instalacje
o

36 instalacji termoolejowych

o

32 instalacje z kotłem wodnym

o

5 instalacji z kotłem parowym

⮚

Kilkanaście rekonstrukcji istniejących instalacji
termoolejowych niewyprodukowanych przez VAS,
głównie kwestie bezpieczeństwa

⮚

Ok. 200 instalacji oczyszczania spalin (elektrofiltr, filtr
workowy, układy kondensacji spalin…)

Malteurop Poland

Sheffield

British Sky Broadcast
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Heathrow Airport

Przykłady naszych
referencji:

VASVAS
references
Lista referencji
- Sheffield UK
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VASVAS
references
Lista referencji
- AGRO Szwajcaria
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VASVAS
references
Lista referencji
- Malteurop Polska
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VASVAS
references
Lista referencji
- Airport Heathrow UK
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VASVAS
references
Lista referencji
- Sky UK
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VASVAS
references
Lista referencji
- Bruneck Włochy
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VASVAS
references
Lista referencji
- LGE Włochy

Waste to Energy by

BARDZO DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ!!!
Materiał pochodzi z V Konferencji Naukowo-Technicznej Heat Not Lost
organizowanej przez https://hnl.pl/
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