
 

 

feb-2018 SERTIUS cvba BIJLAGE R43A. p. 1 

 

Bijlage R43A 

Grote stookinstallaties  

 

 

1. Welke maatregelen worden genomen om de opstart- en stilleggingsperioden zo veel mogelijk te 

beperken? 

 

De enige grote stookinstallatie die zal worden geëxploiteerd, is de oven voor de afvalverbranding 

met energierecuperatie. In principe zal deze installatie volcontinu in werking zijn. Periodes van 

opstart en stilstand zullen zich vanuit dat gegeven dan ook beperken tot deze voor het geplande 

preventief onderhoud en enkele kortere stops voor kleinere inspecties.  

 

Er wordt jaarlijks 1 groot onderhoud voorzien dat ± 2 weken zal duren.  

 

De kortere stops zullen naar schatting maximum enkele dagen duren en in totaal op jaarbasis ook 

ca. 1 en max. 2 weken in beslag nemen. Deze stops zijn noodzakelijk om de goede werking van de 

installatie te allen tijde te kunnen waarborgen en er zo voor te kunnen zorgen dat het aangeboden 

afval kan worden verwerkt. 

 
 

2. Welke maatregelen worden genomen om alle emissiebeperkende apparatuur, zodra dat technisch 

uitvoerbaar is, in werking te stellen na het opstarten van de installatie? 

 

Voor ISVAG maakt de emissiebeperkende apparatuur integraal deel uit van de exploitatie van de 

afvalenergiecentrale in haar geheel. Het kan met andere woorden nooit zo zijn dat de 

verbrandingsoven zou worden opgestart, zonder dat de emissiebeperkende apparatuur in werking 

zou zijn. Dit wordt als een absolute vanzelfsprekendheid gezien. Alle werkprocessen en –

procedures zullen ook in die zin worden opgemaakt. Tijdens een opstartperiode werkt de installatie 

nog niet op afval maar wordt deze op temperatuur gebracht door de opstartbrander. Deze zorgt er 

eveneens voor dat installaties voor de afgasbehandeling op de juiste temperatuur worden 

gebracht. Pas wanneer alle installaties de nodige temperatuur hebben bereikt, zijn ze klaar om 

ingezet te worden en zal de afvalverwerking opstarten. 

 

 

3. Geef de punten vermeld in punt a) of b). 

a) Het eindpunt van de opstartperiode en het beginpunt van de stilleggingsperiode, uitgedrukt als 

belastingdrempelwaarden, in aanmerking nemend dat de minimale stilleggingsbelasting voor de 

stabiele vermogensopwekking lager kan zijn dan de minimale opstartbelasting voor de stabiele 

vermogensopwekking. 

 

In geval van stookinstallaties die elektriciteit opwekken, worden de belastingdrempelwaarden voor de 

vaststelling van het einde van de opstartperiode en het begin van de stilleggingsperiode uitgedrukt als 

een vast percentage van het nominaal elektrisch vermogen van de stookinstallatie. 

 

In geval van stookinstallaties voor mechanische aandrijving worden de belastingdrempelwaarden voor 

de vaststelling van het einde van de opstartperiode en het begin van de stilleggingsperiode uitgedrukt 

als een vast percentage van het mechanisch vermogen van de stookinstallatie. 
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In geval van stookinstallaties die warmte opwekken, worden de belastingdrempelwaarden voor de 

vaststelling van het einde van de opstartperiode en het begin van de stilleggings-periode uitgedrukt als 

een vast percentage van het nominaal thermisch uitgangsvermogen van de stookinstallatie. 

 

 Zie punt b) lager. 

 

 

b) minimaal drie criteria die geassocieerd worden met het einde van de opstartperiode en met het begin van 

de stillegingsperiode, en die duidelijk en gemakkelijk te controleren en op de gebruikte technologie 

toepasbaar zijn. Die criteria worden gekozen uit de onderstaande processen en parameters. 

- afzonderlijke processen: 

o voor installaties op vaste brandstoffen: de volledige overgang van het gebruik van de 

stabiliserende reserve of steunbranders naar het werken op uitsluitend normale brandstof; 

 

Het einde van de opstartperiode wordt als volgt bepaald: 

 de temperatuur van de afgassen is gedurende 2 seconden > 850 °C, en 

 de volledige installatie is operationeel, en 

 de stoomdruk en –temperatuur zijn resp. 40 bar en 320 °C, en de 

installatie is gekoppeld aan de stoom/condensaatcyclus, en 

 de voedingstrechter wordt geopend en het eerste afval wordt gevoed. 

  

o voor installaties op vloeibare brandstoffen: de start van de hoofdpomp voor de 

brandstoftoevoer als de oliedruk van de brander gestabiliseerd is. De brandstofstroom kan 

daarvoor als indicator gebruikt worden;  

niet van toepassing voor gasturbines: het punt waarop de verbrandingsmethode 

overschakelt op de volledig voorgemengde stationaire verbrandingsmethode of het 

'stationaire toerental'; 

  

niet van toepassing 

 

o gelijkwaardige processen die passen bij de technische kenmerken van de installatie;  

 

niet van toepassing  

 

- operationele parameters: 

o het zuurstofgehalte van de verbrandingsgassen;  

 

Dit is voor deze installatie geen criterium.  

 

o de temperatuur van het verbrandingsgas;  

Voor het begin van de stilleggingsperiode geldt:  

 de afgastemperatuur is gedurende 2 seconden < 850 °C, en – 

 er is geen brandbaar afval meer aanwezig op het verbrandingsrooster, en 

 de voedingstrechter is afgesloten, en 

 het zuurstofgehalte van de afgassen in de schouw is > 11%.  

 

o stoomdruk;  

 

niet van toepassing 
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o voor installaties die warmte opwekken: enthalpie en de snelheid van de vloeistof die 

warmte overdraagt; 

o voor op vloeibare brandstof en met gas gestookte installaties: het brandstofdebiet, 

uitgedrukt als een percentage van het nominale potentiële brandstofdebiet;  

  

niet van toepassing  

 

o voor stoomketelinstallaties: de temperatuur van de stoom bij het verlaten van de ketel; 

  

niet van toepassing  

 

o gelijkwaardige parameters die passen bij de technische kenmerken van de installatie: 

  

niet van toepassing  

 

 

 


