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ISVAG wenst een milieuvergunning te bekomen voor een nieuwe afvalenergiecentrale, op
basis van huishoudelijk afval, te Wilrijk. Bij de aanvraag van dergelijke milieuvergunning
moet een energiestudie worden gevoegd waarin aangetoond wordt dat alle rendabele
energiebesparingsmaatregelen zullen uitgevoerd worden. De nieuwe afvalenergiecentrale
zal de bestaande installatie vervangen en zal ten vroegste in 2022 operationeel zijn. De
bestaande afvalenergiecentrale zal dan stilgelegd worden. De afvalenergiecentrale zal
voorzien worden van een condensatieturbine met stoom aftap. Naast de productie van
elektriciteit zal een gedeelte van de warmte-energie gebruikt worden om een nieuw aan te
leggen warmtenet te voeden.

Het energieplan is opgebouwd uit volgende onderdelen:

- Een technische beschrijving van de nieuwe afvalverbrandingscentrale met een
gedetailleerde toelichting van de aanwezig processtappen,

- Een berekening van het verwachte energieverbruik van de nieuwe
afvalenergiecentrale,

- Een voorstelling van de energieauditeurs die meegewerkt hebben aan het rapport,

- Een aftoetsing van de weerhouden technologieën, uit het voorontwerp, voor de nieuwe
afvalverbrandingscentrale aan het BREF ‘Waste Incineration’ (2006),

- Een voorstelling van uitgewerkte optimalisatiemaatregelen,

- Een kosten baten analyse volgens addendum R43B stookinstallaties.
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1. Inleiding

Laborelec heeft aan de hand van technische interviews, het doornemen van het technisch
voorontwerp en het nalezen van het best reference document van de Europese commissie
‘Waste Incineration’ (2006) het hiernavolgend energieplan uitgewerkt.

Het voorontwerp is met veel zorg voor energetische efficiëntie opgesteld door het
ingenieursadviesbureau Ramboll. Slechts enkele optimalisatievoorstellen kunnen
aangereikt worden na het aftoetsen van het afgewerkte dossier aan het BREF document
‘Waste Incineration’ (2006) van de Europese Commissie*. Een belangrijke bemerking vormt
het feit dat er op heden nog geen effectieve constructeurs zijn gecontacteerd voor de bouw
van de afvalenergiecentrale. Enkel een gedetailleerde voorstudie is aangereikt door
Ramboll. Het is dan ook deze voorstudie die afgetoetst is aan het beschikbare BREF
document.

Om de stoomcyclus na te kijken zijn door Laborelec verschillende simulaties ter
ondersteuning uitgewerkt in Thermoflow.

Een detailtoelichting van het voorontwerp, een aftoetsing aan de ‘BREF’ beschrijving als
een beschrijving van mogelijke optimalisatiemaatregelen kan teruggevonden worden in het
hierna volgende document.

*een versie 2017 is enkel in draft status beschikbaar
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2. Technische beschrijving van de inrichting waarvoor
een vergunningsaanvraag noodzakelijk is

2.1. Bespreking van het processchema

2.1.1. Lossen en opslag van afvalstoffen

Vooraleer de afvalstoffen gelost worden in de afvalbunker ondergaan deze,
niettegenstaande enkel huishoudelijk afval verwerkt wordt, een controle op radioactiviteit.
Na het lossen van de afvalstoffen worden deze, door middel van een bunkerkraan,
homogeen gespreid over de oppervlakte van de afvalbunker; dit wordt gedaan om de
samenstelling van het aangevoerde afval te homogeniseren waardoor er een constantere
verbrandingswaarde bereikt wordt. Grotere fracties aan huishoudelijk brandbaar afval
(grofvuil), van het containerpark, worden optioneel door een breker geleid.



© Laborelec www.laborelec.com Restricted LBE04127569 - 1.0  |  7 van 58

2.1.2. De verbrandingsoven

De verbrandingsoven dient ontworpen te worden om onder nominale omstandigheden een
verwerkingscapaciteit te bezitten van 23.8 ton/h aan een referentie calorische energie-
inhoud van 10 MJ/ton. Aangezien huishoudelijk afval zal verbrand worden kan de calorische
energie-inhoud dalen tot onder de 7.9MJ/ton; de lage calorische energie-inhoud wordt
tevens gecombineerd met een hoog vochtgehalte van het afval waardoor de primaire lucht
van de oven best voorverwarmd wordt. Onderstaand is het capaciteitsdiagram van de
nieuwe afvalenergiecentrale opgenomen met zijn respectievelijke onder- en bovengrenzen.

De afvalenergiecentrale dient 8000 uur per jaar operationeel te zijn waardoor de totale
verwerkingscapaciteit op 190 000 ton per jaar komt.

De weerhouden verbrandingsoven zal beschikken over een bewegend rooster waarop het
afval zich verplaatst van boven naar onder. Gezien de relatief lage verbrandingswaardes
van het huishoudelijke afval zal geopteerd worden voor een luchtgekoeld rooster. Ter
uitbreiding van het luchtgekoeld rooster is geopteerd voor een ‘integral furnace boiler’ type.
Bij dit type van oven maken de zijwanden van de oven deel uit van de ketel. De koelcircuits
staan namelijk in verbinding met de stoomtrommel.

Bepalend voor de efficiëntie van de afvalverbrandingsinstallatie is de temperatuur van de
rookgassen na warmterecuperatie.

Het afval wordt bovenaan het rooster homogeen verspreid om een optimale roosterbelasting
te bekomen. Het rooster bestaat uit verscheidene zones wat zich vertaald in een verhoogde
controle op het verbrandingsproces.

In een eerste stap wordt het afval hoofdzakelijk gedroogd, ontgast en gedeeltelijk
geoxideerd. Cruciaal hierbij is de verdeling van de primaire lucht over het rooster. Deze
primaire lucht wordt, bij een luchtgekoeld rooster, tevens gebruikt als roosterkoeling.

In de tweede en laatste stap, de gasverbranding, wordt de oxidatie voortgezet en
vervolledigd door de toevoer van secundaire lucht; dit gebeurt in een gasverbrandingskamer
boven het rooster. Een minimale verblijftijd voor de rookgassen van 2 seconden op 850°C,
na de laatste inspuiting van secundaire lucht, zal gecontroleerd worden om aan de wettelijke
vereisten te voldoen.
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Gezien de verwachte variatie in verbrandingswaarde van het huishoudelijk afval worden
best meerdere stuurbare luchtzones voorzien. In de studie wordt vermeld om minimaal 4 tot
6 langse regelbare luchtzones te voorzien om steeds een optimale verbranding te bekomen.

Om corrosie ter hoogte van de ketel te vermijden wordt geadviseerd om geen rookgassen
te recirculeren als secondaire verbrandingslucht; dit zal dan ook niet gebeuren.

Het verbrandingsproces zelf zal gestuurd worden door een centraal controlesysteem. Dit
controlesysteem zal via de interpretatie van volgende meetwaardes het verbrandingsproces
bijsturen ten einde droge bodemassen met een TOC (total organic carbon) – waarde te
bekomen die in de grootorde zijn van 1 tot 1.5% (norm ISO 10694A). Zo worden volgende
meetwaardes in rekening gebracht: temperatuur- en zuurstofsondes, de voedingssnelheid,
de zuurstoftoevoer (streven naar een constante λ-waarde van 1.8 wat overeenstemt met
een zuurstofgehalte van 9.3 in de natte rookgassen), de rookgassamenstelling en emissies
alsook de snelheid (max. 3.5 tot 4.0 m/sec.) van de zuigtrek ventilator en andere parameters
van het verbrandingsproces.

Hulpbranders dienen voorzien te worden om bij de opstart van de verbrandingsoven de
rookgastemperatuur op een temperatuur van 850°C te brengen. Volgens bestek dient de
onderste modulatiegrens 10% te bedragen.

2.1.3. De ontslakker

De ontslakker zorgt voor de afvoer van de bodemassen. De luchtdichtheid van de ontslakker
wordt verzekerd door middel van een waterafsluiting waarvan het niveau zal opgevolgd
worden.

2.1.4. De verwijdering en opslag van bodemassen

De bodemassen worden uit de ontslakker verwijderd via een transportband. Een optie vormt
de integratie van een elektromagneet die de ferromagnetische materialen afscheidt van de
assen. Een alternatief vormt het afvoeren van de bodemassen zonder verwijdering van de
ferromagnetische materialen. In een opwerkingsbedrijf zullen deze dan verwijderd worden.

In afwachting van transport worden de bodemassen opgeslagen in een assenbunker.
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2.1.5. De rookgasreiniging/-benuttiging en –extractie

Het weerhouden principe van rookgasreiniging vormt een combinatie van een half droog
reactor systeem in combinatie met een natte zuurgaswasser. Onderstaand is een
principeschets van de weerhouden rookgasreiniging opgenomen.

Het voordeel van een half droge rookgasreiniging, ten overstaande van een natte
rookgasreiniging, heeft te maken met het feit dat er geen afvalwater ontstaat en toch zeer
lage emissies aan HCl, HF en SO2 worden bekomen.

De integratie van een SCR-katalysator (SCR = Selective Catalytic Reduction) verhoogt
enerzijds het energieverbruik aangezien de rookgastemperatuur na het mouwenfilter te laag
is en de warmtewisselaar de rookgassen onvoldoende verwarmd. Om de noodzakelijke
warmte te voorzien wordt de lucht naverwarmd door middel van een warmtewisselaar
gevoed op hoge druk stoom. Anderzijds is integratie van de SCR-katalysator noodzakelijk
om te voldoen aan de uiterst strenge NOx emissies die ISVAG bij het ontwerp van de nieuwe
afvalenergiecentrale heeft vooropgesteld. Onderstaand is een vergelijk opgenomen tussen
de vooropgestelde jaarlijkse emissies en de geldende EU emissienormen.
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De volledige rookgasreiniging omvat volgende componenten:

§ een half droge adsorptie reactor,

§ een mouwenfilter,

§ SCR- katalysator (DENOX),

§ een gas/gas warmtewisselaar in combinatie met een naverwarmer op stoom,

§ een economiser,

§ een natte zuurwasser,

§ de zuigtrek ventilator.

De droge adsorptie reactor bevat reagentia als actief kool en gehydrateerde kalk. De
gehydrateerde kalk zorgt voor de neutralisatie van de zure componenten (bvb. HCl, HF).
Het actief kool zorgt voor de verwijdering van organische solventen, dioxines & furanen
(PCDD/F), NH3 en metalen.

Het mouwenfilter verzorgt het filteren van de rookgassen op gevormde reactieproducten
(zouten, actief kool/bruinkool) en stof (resterend vliegas). Een mouwenfilter is een zeer goed
instrument omwille van zijn zeer goede filtering.

De SCR DENOX die op heden voorgesteld wordt werkt op een temperatuur van 240°C
waardoor de rookgassen na de warmtewisselaar verder dienen voorverwarmd te worden.
Dit naverwarmen vindt plaats door middel van een warmtewisselaar op stoom.

Een economiser al dan niet uitgebreid met een rookgascondensor. De geïntegreerde
economiser verzorgt de voorverwarming van het stadsverwarmingsnetwerk dat gekoppeld
zal worden op de nieuwe afvalenergiecentrale. De economiser bezit een nuttig vermogen
van 3,4 MJ/s.

De integratie van een rookgascondensor vormt enkel een optie indien de temperatuur van
het warmtenet voldoende naar omlaag kan gebracht worden. Dit is geen optie binnen de
huidig gemaakte afspraken met de distributienetbeheerder als industriële partners.

De natte zuurwasser

De natte zuurwasser verzorgt een diepgaande neutralisatie van de resterende
zuurcomponenten.

De zuigtrek ventilator verzorgt zowel de aanvoer van de verbrandingslucht als de afvoer
van de gevormde rookgassen bij het verbrandingsproces. Tevens zorgt de zuigtrek
ventilator voor een onderdruk ter hoogte van het stortplatform. Deze grote ventilator dient
een nominaal debiet van 124 100 Nm³/h te verplaatsen.

De schouw met meetanalyse toestellen. In de schouw wordt een online extractief
meetstation voorzien dat alle belangrijke rookgasparameters zal controleren om aan de
noodzakelijke wettelijke vereisten te voldoen (Vlarem e.a.).
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2.1.6. De stoomketel

In basis zal gewerkt worden met een waterpijpketel uitgerust met een verdamper,
oververhitter en economiser.

Een horizontale “tail-end” ketel met drie lege verticale stralingspassen, voor een horizontale
convectiepas, wordt vooropgesteld (4-traps configuratie). Een ketel met horizontale
convectiepas is enerzijds duurder (+20%) dan een ketel met verticale pas. Anderzijds biedt
de horizontale convectiepas een aanzienlijk veiligheid- en onderhoudsvoordeel. De
rookgassnelheid dient 3.5 m/sec tot 5.5 m/sec te zijn; verschillende 180° bochten worden
voorzien om zoveel mogelijk stofdeeltjes af te scheiden voor de horizontale convectieve
warmtewisselaar.

In functie van de technische mogelijkheid als de financiële haalbaarheid dient het aandeel
INCONEL, binnen de eerste pas, gemaximaliseerd te worden ten overstaande van het
aandeel refractair.

De tweede pas van de boiler dient - eventueel gedeeltelijk - uitgewerkt te worden in
INCONEL om een lange standtijd en lage onderhoudskosten te garanderen.

De ketel zal een nominale stoomproductie van 78.1 ton/uur produceren op een druk van 53
bara en een temperatuur van 425°C.

2.1.7. De stoomturbine/elektrische generator

De stoomturbine kan nominaal 78.1 ton hoge druk stoom expanderen tot op een einddruk
van 0.1 bara. De stoomturbine is gekoppeld aan een elektrische generator die maximaal
19.2 MW elektriciteit kan genereren. Van de geproduceerde elektriciteit gaat +/-1.2 MWe
naar het eigenverbruik van de afvalverbrandingscentrale.

Naast de productie van elektriciteit worden drie stoom aftappunten op de turbine voorzien:

- 5 bara: voor zowel de verwarming van het stadsverwarmingsnetwerk, de ontgasser als
de verbrandingslucht

- 1.5 bara: voor de hogere temperatuur voorverwarming van het voedingswater dat naar
de ontgasser gaat

- 0.6 bara: voor de voorverwarming van het ketelvoedingswater dat naar de ontgasser
gaat.

Het stoomverlies ter hoogte van de labyrintdichtingen wordt gecondenseerd als 1e

voorverwarming van het ketelvoedingswater. De stoomvraag om de niet condenseerbare
delen ter hoogte van de condensaattank te verwijderen, wordt gecondenseerd als 2e

voorverwarming van het ketelvoedingswater. De stoomvraag van de vacuümejectoren is
uiterst gering.

2.1.8. De stoomcondensor

Om een voldoende onderdruk op het einde van de lage drukstoomturbine te bekomen is in
het voorontwerp een luchtcondensor opgenomen. De luchtcondensor zal voorzien worden
van een volautomatische stuureenheid die de snelheid van de ventilatoren regelt naar een
druk van 100 mbara. De luchtcondensor wordt voorzien van een gravitaire afloop naar de
condensaattank.

Een vacuümsysteem zal de niet condenseerbare gassen uit de condensor verwijderen.
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2.1.9. Demin plant

Om corrosie en neerslag in de stoomketel te vermijden wordt het stadswater bij ISVAG
volledig ontdaan van alle ionen en vaste partikels. Hiervoor wordt het stadswater door een
ionenwisselaar geleid. In een ionenwisselaar zijn harsen aanwezig die ionen adsorberen.
Na een bepaald behandeld watervolume worden deze ionen uit het hars gespoeld met
NaOH en HCl. Het resultaat is zuiver water met een elektrische geleidbaarheid van
<0.1µS/cm.

2.1.10. Het warmtenet

Het warmtenet valt buiten de terreingrenzen van de afvalenergiecentrale. Ter volledigheid
is onderstaand een beschrijving opgenomen van de twee trajecten die voorzien worden.

Een eerste traject, van +/- 1.6 km, dient om de afvalenergiecentrale te verbinden met het
industriepark ‘ter Beke’.

Een tweede traject, van 12.6 km, zal in verschillende fases aangelegd worden in opdracht
van Eandis/Infrax. Het tracé zal vanaf het industrieterrein ‘ter Beke’ doorlopen tot ‘Nieuw
Zuid’ inclusief een oostelijke tak naar Wilrijk. Op dit tracé worden hoofdzakelijk stedelijke
gebouwen, een zwembad, een ziekenhuis, particuliere en sociale woonblokken
aangesloten.

Onderstaand is een satellietbeeld opgenomen van het mogelijke warmtenet en de potentiële
warmteafgifte bij maximale benuttiging (bron Eandis/Infrax).
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2.1.11. Warmtevoorziening warmtenet en back-up boilers

De verwarming van het warmtenet zal in twee trappen plaatsvinden. Een voorverwarming
vindt plaats ter hoogte van de geïntegreerde economiser in het rookgaskanaal. Een
naverwarmer op aftapstoom verzorgt het bereiken van de gevraagde voorlooptemperatuur
van het warmtenet. In de praktijk zal de ene naverwarmer uitgewerkt worden als een
parallelschakeling van meerdere warmtewisselaars.

Op de terreinen van de afvalenergiecentrale wordt 3 MWth aan ketelvermogen voorzien als
back-up voor de warmtevraag die komt van het warmtenet. Bijkomende back-up capaciteit
dient zo ver mogelijk in het decentrale warmtenet opgesteld te worden.
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3. Berekening verwacht jaarlijks energieverbruik

In onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van zowel het aangenomen
energieverbruik als de toekomstige energieproductie.

Het aardgas- en elektriciteitsverbruik zijn afgeleid van de huidige verbruiksfactoren. De
elektrische productie, in functie van de warmteleveringen aan het warmtenet, is bepaald
door middel van de Thermoflow simulatie.

Voor het warmtenet wordt uitgegaan van een constant thermisch geleverd vermogen van 5
MW voor het jaar 2022. Tegen 2042 wordt uitgegaan van een constant thermisch vermogen
van 20 MW. Op heden zijn dit de best gekende waardes.

conversie
factor

Afvalstoffen 190000 ton/jaar 2.8 MWh(cow )/ton 527778 MWh(cow ) 3.6 1900000 GJp
Aardgas 204251 Nm³ 0.0104 MWh(cow )/Nm³ 2121 MWh(cow ) 3.6 7636 GJp
Elektriciteit 2.5 MW(el) 8760 uur/jaar 21637 MWh(cow ) 9 194735 GJp

conversie
factor

Situatie 2022
Elektriciteit Prod. 18.9 MW(el) 8000 uur/jaar 150984 MWh(el) 9 1358856 GJp
Netto
elektriciteit prod.

16.1 MW(el) 8000 uur/jaar 129112 MWh(el) 9 1162008 GJp

Warmte export 5.0 MW(cow ) 8000 uur/jaar 40000 MWh(el) 3.6 144000 GJp
Situatie 2042
Elektriciteit Prod. 15.6 MW(el) 8000 uur/jaar 124976 MWh(el) 9 1124784 GJp
Netto
elektriciteit prod.

12.9 MW(el) 8000 uur/jaar 103544 MWh(el) 9 931896 GJp

Warmte export 20.0 MW(cow ) 8000 uur/jaar 160000 MWh(el) 3.6 576000 GJp

Overzicht primaire energie verbruik

Overzicht elektriciteitsproductie - warmtelevering
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4. Energiedeskundigen betrokken bij het opstellen van
het energieplan

Energiedeskundige 1:

 Naam: Frederiek Demeyer

 Tel.: 02 382 07 05

 Fax.: 02 382 02 41

 E-mail: frederiek.demeyer@engie.com

 Adres: Rodestraat 125

B-1630 Linkebeek

Energiedeskundige 2:

 Naam: Herman Vaelen

 Tel.: 02 382 03 66

 Fax.: 02 382 02 41

 E-mail: herman.vaelen@engie.com

 Adres: Rodestraat 125

B-1630 Linkebeek
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5. Situering van de energie efficiëntie van de inrichting op
basis van een vergelijk met een gelijkaardige inrichting
of onderdelen van inrichtingen die op de markt
beschikbaar zijn

Als bijlage bij de milieuvergunning kan een volledige aftoetsing van de BREF ‘Waste
Incineration’ (2006) in tabelvorm teruggevonden worden. Onderstaande paragrafen zijn
aanvullend op de beschrijving van de verschillende processtappen uitgewerkt in hoofdstuk
2 en focussen op enkele sleutel elementen die geïntegreerd zijn in de voorstudie.

5.1. Aftoetsing van het BREF document, van de Europese Commissie,
voor afvalenergiecentrales

5.1.1. Lossen en opslag van afvalstoffen

Zoals gesteld ondergaat al het afval, vooraleer het gestort wordt, een controle op
radioactiviteit. Een geïsoleerde opslagruimte is voorzien om het besmette materiaal in
afwachting van een gespecialiseerde verwerking te bewaren.

Om de geurhinder naar de omgeving te beperken zal alle verbrandingslucht onttrokken
worden uit de stortbunker. Een poort, voorzien ter hoogte van de inrit van het stortplatform,
kan bij inactiviteit eveneens gesloten worden om de geurhinder te beperken.

Het geloste afval zal door middel van de aanwezige bunkerkraan homogeen verdeeld
worden over de stortbunkeroppervlakte om een zo homogeen mogelijke
verbrandingswaarde als stabiele rookgaswaardes bij verbranding te creëren.

Het consequent voorbehandelen (bv. verkleinen) van het aangevoerde afval zal niet
plaatsvinden aangezien het grootste afvalaandeel van residentiële aard is. Een
voorverkleiner is wel voorzien om de fractie grofvuil afkomstig van het containerpark, te
verkleinen.

Het preventief verwijderen van ferromagnetische materialen, vooraleer het materiaal de
verbrandingsoven ingaat, is een maatregel die financieel niet lonend is. Uit vergelijkbare
studies wordt een financiële winst van 6 kEUR opgetekend. Deze winst weegt niet op tegen
de noodzakelijke investering, de bijkomende jaarlijkse onderhoudskosten en de meerkost
aan elektriciteit om de ferromagnetische materialen uit het afval te verwijderen.

5.1.2. De verbrandingsoven

De verbrandingsoven zal van een type met bewegend rooster zijn. Het rooster zal zo
ontworpen zijn dat een minimum aan onvolledig verbrande delen door het rooster kan vallen.
Het afval wordt op continue basis bovenaan de oven ingebracht en beweegt geleidelijk naar
beneden. Aangezien, na homogenisatie, de gemiddelde calorische onderwaarde, van het
afval dat verbrand wordt, kleiner is dan 12 MJ/kg vormt een watergekoeld rooster geen
vereiste; binnen de voorstudie van Ramboll wordt dan ook uitgegaan van een luchtgekoeld
rooster.
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Het afval wordt via een hydraulische pers homogeen verspreid over het
verbrandingsrooster. De toevoer van afval in de trechtermond voorkomt ook de intrede van
valse lucht aangezien het toevoerrooster van de buitenomgeving afgesloten is. Het onderste
gedeelte van de trechtermond is uitgewerkt in staal waarvan de wand watergekoeld wordt.

In principe kan de primaire en secundaire verbrandingslucht voorverwarmd worden. Het
voorverwarmen van de primaire lucht leidt tot een stabieler verbrandingsproces en zal de
efficiëntie van het verbrandingsproces ook verbeteren waardoor TOC- (total organic carbon)
waardes <2% haalbaar worden (norm ISO 10694A). Het voorverwarmen van de primaire
lucht wordt aangeraden bij verbrandingswaardes die kleiner zijn dan 7.9 MJ/ton. Het
voorverwarmen van de secundaire lucht is in principe niet noodzakelijk bij een moderne
oven. De primaire als secundaire luchtventilatoren zullen uitgerust worden met een
snelheidsregelaar.

Het verbrandingsproces zal volcontinu gecontroleerd worden door verschillende sensoren.
Zowel een goede uitbrand van het afval, als een homogene bedhoogte tijdens de
verbranding wordt nagestreefd. Om dit te verwezenlijken zal de snelheid van het rooster als
de zonale toevoer aan primaire lucht gestuurd worden. Ook de zuurstofconcentratie in de
rookgassen zal als een controleparameter voor de globale primaire luchttoevoer dienen.

Een verdere uitbreiding vormt ook een controle en sturing van het verbrandingsproces
gebaseerd op infrarood metingen. Centraal staat de vereiste om een maximale TOC (total
organic compound) waarde van 1.5% te bereiken; de keuze om al dan niet een IR controle
en sturing te integreren is ondergeschikt aan de gestelde TOC vereiste en zal beslist worden
door de ovenbouwer.

De integratie van hoge snelheid nozzles, voor de injectie van secundaire lucht, kan de
temperatuur in het bovenste deel van de verbrandingsoven beperken en zo een grote impact
hebben op de NOx productie. Een goed gecontroleerd verbrandingsproces staat in voor de
vernietiging als preventie van PCDD/F verontreinigingen. Het recirculeren van een gedeelte
van de rookgassen, als secundaire lucht, kan eenzelfde effect nastreven. In overleg met
ISVAG en tevens op aanraden van Ramboll wordt deze oplossing niet weerhouden. Bij het
recirculeren van rookgassen wordt het aandeel corrosieve elementen opgeconcentreerd; dit
in combinatie met een groot risico op condensatie (cold spots) geeft aanleiding tot corrosie
en dus meer stilstand, onderhoud en kosten. Het gedeeltelijk recirculeren van rookgassen
is ook geen courant toegepaste techniek binnen de afvalverbrandingscentrales.

In de verbrandingsovens worden twee verschillende hulpbranders geïntegreerd op aardgas:

1. De opstartbranders: om de oven bij een koude of half koude toestand op te starten

2. De steunbranders: deze zien er op toe dat de rookgassen gedurende 2 seconden een
minimale temperatuur van 850°C bereiken

De steunbranders zullen automatisch ingeschakeld worden om de minimale wettelijke
temperatuur (850°C) en verblijftijd (2s) van de rookgassen te garanderen, in de laatste
ovenpassage. Inzake best beschikbare technieken wordt een minimale onderste
modulatiegrens van 10% wordt vooropgesteld als de mogelijkheid tot het volledig
afschakelen en snel opstarten van de steunbranders.
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Bij de keuze van de verbrandingsoven zullen de potentiële leveranciers de optimale werking
van de verbrandingsoven moeten aantonen aan de hand van CFM: Computerized Flow
Modelling. Het modelleren van de oven kan bijdragen om voldoende lage gassnelheden als
een lange verblijftijd te genereren voor de rookgassen, hierdoor gaan de rookgassen
volledig opbranden en zal de boileraanslag door vliegassen beperkt worden.

5.1.3. Verwijdering en opslag bodemassen

De verwerking van de vaste reststoffen: assen afkomstig van het verbrandingsproces,
vliegassen en rookgasresiduen uit de rookgasreiniging zal niet plaatsvinden op de site van
de afvalenergiecentrale.

Op de site worden drie opslagfaciliteiten voorzien:

§ een bunker voor bodemassen

§ een silo voor vliegassen

§ een silo voor residuen van de rookgasreiniging

De selectieve opslag wordt beoogd om een maximale herwaardering van de verschillende
reststoffen mogelijk te maken. De afvalstoffen zullen selectief opgehaald worden per
vrachtwagen. On site wordt voldoende opslagcapaciteit voorzien om volle
vrachtwagentransporten mogelijk te maken.

Het onsite verwijderen van ferromagnetische materialen is geen absolute vereiste. Een
correcte verwerking bij een subcontractor zal leiden tot een betere recuperatie van
ferromagnetische materialen en dit binnen een logische verwerkingssequentie. Het eerst
lokaal verwijderen van de ferromagnetische materialen zal enkel extra energie vergen.

5.1.4. De rookgasreiniging/-benuttiging en –extractie

In hoofdstuk 2 is het overzicht opgenomen van de weerhouden rookgasreiniging. In deze
paragraaf wordt enkel de toegepaste technologie afgetoetst aan het BREF document.

Het half droog systeem dat weerhouden is voldoet aan de beschrijving van ‘best references’
op alle vlakken van de rookgasreiniging. Zo wordt het beschikbare water afkomstig van de
natte zuurwasser en de watervoorbereiding hergebruikt in de reactor op actief kool en
gebluste kalk.
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Een overzicht van de best beschikbare technologieën die toegepast zijn voor een
verscheidenheid aan afvalstoffen die uit de rookgassen moeten verwijderd worden:

- Dioxines, Hg: in een eerste reactor, net na de ketel worden deze elementen gebonden
aan actief kool.

- HCl, SO2: een eerste reiniging vindt plaats in de reactor door de injectie van
gehydrateerde kalk. Een verdere nareiniging vindt plaats ter hoogte van de zuurwasser.

- Stofpartikelen: een mouwenfilter is voorzien wat een uiterst efficiënte vorm van
stoffiltering is. Een drukvalmeting over het mouwenfilter stuurt de persluchtreiniging van
het filter om de rookgaszijdige drukval te optimaliseren.

- NOx en vluchtige PCDD/F: De weerhouden DENOX technologie is SCR (Selective
Catalytic Reductor) op een werkingstemperatuur van 240°C bij droge rookgassen. Om
het energieverbruik van de SCR katalysator te minimaliseren wordt een lucht/lucht
warmtewisselaar voorzien. Een bijverwarming wordt voorzien om de rookgassen te
verwarmen tot op de wenstemperatuur van 240°C. De bijverwarming vindt plaats door
middel van een stoom/lucht warmtewisselaar. De stoom wordt afgenomen na de
oververhitter ter hoogte van de stoomketel. De verbruikte stoom kan niet gevalideerd
worden in de achterliggende stoomturbine. Dergelijk SCR katalysator dient in principe
nooit geregenereerd te worden. Een combinatie van stofverwijdering met een SCR stap
wordt binnen het BREF document beschreven als de meest efficiënte technologie voor
PCDD/F verwijdering.

o Een variant op de weerhouden technologie vormt de SCR katalysator op lage
temperatuur (180°C) met periodieke regeneratie. Deze periodieke
regeneratie, om het ammoniumsulfaat te verwijderen, vindt plaats op hoge
temperatuur (260°C) door middel van aardgasbijstook. Door de werking op
een temperatuur van 180°C dient de stoom niet rechtstreeks afgetapt worden
na de stoomketel maar volstaat een aftap op een druk van 16 bara van de
stoomturbine. Hierdoor gaat een grotere stoommassa doorheen de
stoomturbine wat de elektriciteitsproductie ten goede komt. De energetisch
winst van dit voorstel is bestudeerd onder paragraaf 6. Na overleg met
potentiële leveranciers zal het finaal weerhouden alternatief energetisch
berekend worden. Standaard werkt zo’n installatie op een hogere temperatuur
(240°C tot 260°C) waardoor continue herverwarming van de rookgassen
noodzakelijk is. Een regeneratie, op 260°C, is slechts eenmaal om de drie
maanden noodzakelijk.

- NH3, HCl, SO2, HF: in de zuurwasser worden eventuele restcomponenten verwijderd.
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5.1.5. De stoomketel

In basis wordt gewerkt met een waterpijpketel uitgerust met een verdamper, oververhitter
en stoomketel.

Een horizontale “tail-end” ketel met drie lege verticale stralingspassen, voor een horizontale
convectiepas, wordt vooropgesteld (4-traps configuratie). Een ketel met horizontale
convectiepas is duurder (+20%) dan een ketel met verticale pas. Positief vormt het feit dat
de ketel hierdoor kan uitgerust worden met een mechanische stofverwijdering (schraper)
waardoor het ketelrendement hoger zal liggen (0.5 – 1%). Ook veiliger werkomstandigheden
bij reinigings- of onderhoudswerken versterken de keuze voor een horizontale “tail-end”
ketel. Aangezien de verblijftijd en dus de dikte van de gevormde stoflaag kleiner zijn zullen
er minder schadelijke stoffen gevormd worden (bijvoorbeeld dioxines). Het mechanisch
reinigen van de ketel beschermt de aangebrachte metaalcoatings beter. Een langere
standtijd met minder onderhoud zijn financieel positieve resultaten. De rookgassnelheid
dient 3.5 m/sec tot 5.5 m/sec te zijn; verschillende 180° bochten worden voorzien om zoveel
mogelijk stofdeeltjes af te scheiden voor de horizontale convectieve warmtewisselaar.

De tweede pas van de boiler zal, indien technisch mogelijk, gedeeltelijk of volledig
uitgewerkt worden in INCONEL om een lange standtijd en lage onderhoudskosten te
garanderen. Het aanwenden van INCONEL garandeert een betere warmteoverdracht en
dus een hoger rendement in vergelijk met het inwerken van de koelbuizen binnen een
beschermende wandbekleding.

De ketel zal een nominale stoomproductie van 78.1 ton/uur op een druk van 53 bara en een
temperatuur van 425°C produceren.

Zowel de condensaatpompen als de ketelvoedingspompen zullen in snelheid geregeld
worden.

De weerhouden stoomparameters als de keuze voor een ketel met horizontale convectiepas
vallen binnen de beschrijving van best references. Ook het toepassen van
snelheidsregelaars op alle ventilatoren en pompen onderstreept het voldoen aan de BREF
‘Waste Incineration’ (2006) vereisten.

5.1.6. De stoomturbine/elektrische generator

De stoomparameters (53 bara – 425°C) zijn vastgelegd binnen het vooropgestelde bestek
en zij vertegenwoordigen een goede balans tussen de beoogde energetische performantie
en ketelstabiliteit rekening houdende met de corrosiviteit van de gevormde rookgassen bij
de verbranding van huishoudelijk afval.

In thermoflow is de volledige verbranding en stoomcyclus uitgewerkt om zo veel mogelijk
simulaties te kunnen maken. Op basis van de gemaakte simulaties zijn verschillende
optimalisatiepistes uitgewerkt die beschreven worden in hoofdstuk 6. Zo zijn de
verschillende aftappunten geoptimaliseerd om een maximale energetische performantie van
de stoomturbine bij variabele warmteafgifte aan het warmtenet na te kunnen streven.

De Thermoflowsimulaties kunnen bij de gesprekken met potentiële leveranciers aangewend
worden om de impact van de potentiële keuzes te valideren.
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Zowel het optimaliseren van de stoomaftapdrukken in functie van de vereiste toepassing,
als het engagement van ISVAG om voor een combinatie stoomturbine en elektrische
generator met het hoogste rendement te gaan, maakt dat deze componenten voldoen aan
de BREF ‘Waste Incineration’ (2006).

De elektrische generator en transformator dienen te voldoen aan de Europese
efficiëntiewetgeving.

5.1.7. De stoomcondensor

In het voorontwerp wordt uitgegaan van een geïntegreerde luchtcondensor die zal opgesteld
worden in de afvalenergiecentrale. De ontwerpdruk voor de luchtcondensor bedraagt 0.1
bara bij een ontwerptemperatuur van 18°C. Deze waarde stemt overeen met de waarde
beschreven in het BREF ‘Waste Incineration’ (2006) en ligt 20 mbara lager dan de
condensordruk aan de uitgang van de bestaande stoomturbine (zonder aftap voor een
warmtenetwerk). Met de vooropgestelde condensorvereisten kan de centrale op nominale
capaciteit produceren bij een kritische buitentemperatuur van 38°C en dit zonder warmte-
afname.

Het verwijderen van niet condenseerbare delen vindt plaats op basis van het Venturi effect
door stoomaftap. Een potentiële optimalisatie vormt het vervangen van deze stoomaftap
door een elektrisch aangedreven vacuümpomp. Het stoomdebiet, ter verwijdering van de
niet condenseerbare delen, is echter zo gering (180 kg/h) dat deze overweging niet zal
renderen.

5.1.8. Vermindering van het proces gerelateerde energieverbruik

Thermisch:

§ een maximalisatie van de energierecuperatie uit de rookgassen. In functie van de
bekomen offertes en technische details zal nog de overweging gemaakt worden
om een SCR katalysator op lage temperatuur te integreren. Hierdoor kan de
elektrische productie gemaximaliseerd worden.

§ voor de SCR katalysator wordt een lucht/lucht warmtewisselaar geïntegreerd om
het stoomverbruik, ter naverwarming van de rookgassen, te minimaliseren.

§ bij lage verbrandingswaardes zal de primaire verbrandingslucht voorverwarmd
worden.

§ de bestaande gebouwen zullen niet langer op aardgas verwarmd worden. Een
warmtewisselaar binnen de bedrijfsterreinen wordt voorzien om te voldoen aan de
interne warmtevraag.

§ de restwarmte in de rookgassen, bij een temperatuur van 160°C, zal
gerecupereerd worden door middel van een economiser tot op een temperatuur
van 90°C. De vrijgekomen warmte dient als voorverwarming (3.5 MW) van het
warmtenet. Bij een verlaging van de voorlooptemperatuur van het warmtenet kan
een rookgascondensor geïntegreerd worden.
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Elektrisch:

§ het standaard voorzien van frequentiesturingen op de elektrische motoren van alle
hoofdverbruikers:

o de primaire- & secundaire luchtventilatoren

o de zuigtrekventilator

o de condensaattankpomp

o de ketelvoedingswaterpomp

§ de integratie van een elektrische generator en transformatoren die voldoen aan de
Europese richtlijnen inzake energetische efficiëntie

5.1.9. Energierecuperatie

De vrijgekomen warmte bij de verbranding van het afval, zal opgewaardeerd worden door
de productie van stoom. Deze stoom zal aangewend worden voor:

§ de levering van warmte aan de nabijgelegen industriezone ‘ter Beke’ (= warmtenet
fase 1)

§ de levering van warmte aan Eandis/Infrax ter uitbouw van een warmtenet voor
publieke en private gebouwen en woonhuizen (= warmtenet fase 2).

§ de productie van elektriciteit

De resterende restwarmte in de rookgassen, na de reeds geïntegreerde economiser, dient
aan de hand van een condensor teruggewonnen te worden. Met de voorziene temperaturen
bij de opstart van het warmtenet, 70°C als retourwaarde en 110°C als vertrekwaarde, heeft
de integratie van een rookgascondensor geen zin. Indien de temperatuur van het warmtenet
op termijn kan aangepast worden naar een 50°C/90°C regime vormt de integratie van een
rookgascondensor een opportuniteit. De elektrische meerproductie bij een verlaging van de
warmtenettemperatuur en dus de integratie van een rookgascondensor is uitgewerkt in
hoofdstuk 6.

5.1.10. Waterlozing

Het water dat verbruikt wordt binnen de zuurwasser zal gefilterd worden en gerecupereerd
ter hoogte van de actief kool en gebluste kalk reactor. Ook het afvalwater dat vrijkomt bij de
productie van gedemineraliseerd water en de ketelspui zal gerecupereerd worden ter hoogte
van de actief kool en gebluste kalk reactor. Het hergebruik van afvalwater is opgenomen in
de BREF ‘Waste Incineration’ (2006).

De nieuw te vergunnen afvalenergiecentrale wordt op deze manier een absolute nullozer
naar water toe.

5.1.11. Het hemelwater

Het hemelwater van de nieuwe centrale zal opgevangen en maximaal hergebruikt worden
(bv. sanitaire toepassingen).
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5.1.12. Het warmtenet

Het warmtenet valt buiten de systeemgrenzen van deze energiestudie doch vormt een
aanzienlijke opportuniteit tot het verbeteren van de energetische performantie. Naast het
valideren van de verbrandingswarmte onder de vorm van elektriciteitsproductie kan het
thermisch uitkantelen van restwarmte bijdragen tot een aanzienlijke toename van het
energetische rendement van de afvalenergiecentrale. De afvalenergiecentrale wordt op die
manier een warmtekrachtkoppeling met een aanzienlijk relatief primaire energiebesparing.
De noodzakelijke stappen worden ondernomen om de nieuw te vergunnen
afvalenergiecentrale te kunnen uitbaten als een kwalitatieve warmtekrachtkoppeling die een
warmtenet van warmte voorziet.
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6. Op basis van punt 3 een motivering dat de in bedrijf te
stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting
is die economisch haalbaar is. De exploitant moet
aantonen dat energie-efficiëntere installaties die
beschikbaar zijn op de markt of dat maatregelen die
extra kunnen genomen worden om de energie-
efficiëntie van de inrichting te verhogen een interne
rentevoet hebben van minder dan 15% na belastingen.
De exploitant neemt hiervoor in de energiestudie een
vergelijkende tabel op.

6.1. Duiding bij de gemaakte simulaties

Voor iedere situatie is de elektrische output, ter hoogte van de generator, berekend door
middel van een model in Thermoflow en dit nadat het vooropgestelde eigenverbruik van de
afvalverbrandingscentrale in mindering is gebracht (1154 kWel).

Deze netto elektrische output is bepaald bij een voorziene minimale thermische
warmteafgifte aan het warmtenet van 5 MWth en bij een maximale thermische warmteafgifte
van 20 MWth. Aangezien een economiser met een capaciteit van 3.5 MWth geïntegreerd
wordt bedraagt de netto warmtevraag van de stoomcyclus minimaal 1.5 MWth en maximaal
16.5 MWth.

Aangezien op heden nog geen absolute details inzake de warmteafname van het warmtenet
gekend zijn is volgende abstractie gemaakt bij de berekening van de elektrische
meerproductie. Als referentie voor de buitentemperatuur is het zesjarig klimatologisch
gemiddelde genomen. In functie van de gemiddelde dag- en nachttemperatuur wordt eerst
het thermisch vermogen bepaald dat uit de stoomcyclus onttrokken wordt en vervolgens de
corresponderende netto elektrische output van de stoomturbine. Door deze vermogenterm
te relateren aan het aantal operationele uren op dag- en jaarbasis wordt voor de
verschillende scenario’s de totale elektrische productie bepaald en vergeleken.

Onderstaand is de aangenomen thermische vermogenvraag uit de stoomcyclus afgebeeld
en dit in functie van de heersende buitentemperatuur.

buiten-
temperatuur

onttrokken
thermisch vermogen

[°C] [MW]
min. temp. -8 16.5
max. temp. 15 1.5
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Overzichtstabel van de gebruikte energieprijzen

Overzichtstabel van de in detail uitgewerkte maatregelen

w aarde eenheid bron
Specifieke verkoopprijs elektriciteit 40.0 EUR/MWh(el) aanname BELPEX
Specifieke aardgaskost 20.0 EUR/MWh(cbw ) ISVAG
Specifieke w armtekost 11.0 EUR/MWh(cow ) ISVAG

Code Description Elek
[MWh(e)]

Gas
[MWh

(bvw.)]

Primairy Energy
[GJp]

Savings
[€]

Investment
[€]

PBT
[year]

MR1 Condensaatshift warmtenet 140 1,259 5,600 nvt nvt
MR2 Warmtenettemperatuur verlagen met 5°C 2,410 21,690 96,400 nvt. nvt.
MR3 Lage temperatuur SCR-Catalyst 1,548 -249 13,123 56,900 te bepalen tbp.
MR5 Verliesstoom hogedruk inlaatkleppen voor warmtenet 558 5,019 22,300 te bepalen tbp.
MR6 Warmtenettemperatuurverlaging met 20°C 2,957 26,609 118,300 nvt. nvt.
MR7 Combinatiemaatregel 4,384 -249 38,643 170,400 nvt. nvt.
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6.2. Maatregelen waarvan de uitwerking opgenomen is in het rapport

6.2.1. Maatregel 1: Condensaatshift warmtenet

MR1

Geraamde elektrische besparing  140 MWhe/yr
Geraamde besparing op aardgas MWhhhv/yr
Geraamde besparing op andere energiebronnen MWh/yr
Geraamde primaire energiebesparing 1 259 GJp/yr
Geraamde CO2-eq-besparing  56 ton CO2/yr
Geraamde besparing energiekosten 5 600 EUR/yr
Geraamde verdere financiële besparingen  0 EUR/yr
Totale financiële besparing 5 600 EUR/yr
Investeringen en kosten nvt EUR
Internal Rate of Return (IRR) na belasting nvt %
Vereenvoudigde terugverdientijd nvt year

Beschrijving besparingsberekening
In Thermoflow is de volledige afvalverbrandingscentrale inclusief de afname ter hoogte
van de stoomturbine voor het warmtenet gemodelleerd. In Excel is op basis van een
klimatologische tabel de afname van het stadsverwarmingnet (op nominale capaciteit)
uitgewerkt en gekoppeld aan de data bekomen uit Thermoflow. Onderstaand wordt enkel
het vergelijk gemaakt tussen het basis scenario en het scenario waarin de optimalisatie is
geïntegreerd.

Condensaatshift warmtenet
ISVAG Afvalverbrandingsinstallatie

Beschrijving van de maatregel

Huidige situatie: het condensaat afkomstig van de naverwarmer van het
stadsverwarmingnet wordt binnen het bestaande ontwerp geïnjecteerd na het
bijverwarmingspunt, op 1.5 bara, van het ketelwater. Hierdoor dient dit condensaat op
temperatuur te worden gebracht in de ontgasser die op een stoomdruk van 5 bara werkt.

Verbeteringsvoorstel: het injecteren van het condensaat, afkomstig van de
naverwarmer van het stadsverwarmingsnet, voor het bijverwarmingpunt op 1.5 bara.
Hierdoor zal de warmtevraag ter hoogte van de ontgasser, die op een stoomdruk van 5
bara werkt, dalen en kan er meer stoom verder doorheen de turbine geleid worden.
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Kadering haalbaarheid

De integratie van deze maatregel geeft in principe geen aanleiding tot een meerkost en
berust op een optimalisatie van het huidige voorontwerp. Tijdens de offerteperiode zal deze
optimalisatie doorgesproken worden met de verschillende aanbieders. Indien deze
oplossing technisch mogelijk is dan wordt deze weerhouden.

Omschrijving Waarde Eenheid Bron

jaarlijkse elektriciteitsproductie
in het basisscenario 123,267 MWh(el)/jr. Thermoflow -

EXCEL sim LBE
jaarlijkse elektriciteitsproductie bij een
condensaatshift van het warmtenet 123,407 MWh(el)/jr. Thermoflow -

EXCEL sim LBE

Elektrische meerproductie 140 MWh(el)/jr. berek. LBE

Berekeningen
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Thermoflow duiding

Onderstaande tekening herleidt de verwarming van het warmtenet tot 2 parallelle circuits.
In het bovenste circuit is, volgens de circulatie van het retourwater, eerst de QPinch
warmtewisselaar (83) geïntegreerd (verdere duiding zie paragraaf 6.3.1.). Als tweede
warmtewisselaar (70) is de bijverwarming op aftapstoom van de stoomturbine geïntegreerd.
In het onderste circuit staat de ECO (= economiser) (67) afgebeeld die een constante
recuperatie geeft van +/- 3.5 MW.

Het condensaat van de warmtewisselaar (70) wordt nu op onderstaande tekening afgeleid
(102), volgens schakelaar 78 naar een injectiepunt voor warmtewisselaar 49 (schakelstand
1). De warmtewisselaar 49, op 1.5 bara, is de laatste warmtewisselaar voor de ontgasser
die op 5 bara werkt. In het oorspronkelijke voorstel werd het condensaat (102) afgeleid na
warmtewisselaar 49 (schakelstand 2).
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6.2.2. Maatregel 2: Warmtenettemperatuur verlagen met 5°C

MR2

Geraamde elektrische besparing 2 410 MWhe/yr
Geraamde besparing op aardgas MWhhhv/yr
Geraamde besparing op andere energiebronnen MWh/yr
Geraamde primaire energiebesparing 21 690 GJp/yr
Geraamde CO2-eq-besparing  964 ton CO2/yr
Geraamde besparing energiekosten 96 400 EUR/yr
Geraamde verdere financiële besparingen  0 EUR/yr
Totale financiële besparing 96 400 EUR/yr
Investeringen en kosten nvt. EUR
Internal Rate of Return (IRR) na belasting nvt. %
Vereenvoudigde terugverdientijd nvt. year

Beschrijving besparingsberekening

In Thermoflow is de volledige afvalverbrandingscentrale inclusief de afname ter hoogte van de
stoomturbine voor het warmtenet gemodelleerd. In Excel is op basis van een klimatologische
tabel de afname van het stadsverwarmingnet (op nominale capaciteit) uitgewerkt en
gekoppeld aan de data bekomen uit Thermoflow. Onderstaand wordt enkel het vergelijk
gemaakt tussen het basis scenario en het scenario waarin de optimalisatie is geïntegreerd.

Warmtenettemperatuur verlagen met 5°C
ISVAG Afvalverbrandingscentrale

Beschrijving van de maatregel
huidige situatie: de retour- en aanvoertemperatuur van het warmtenet bedragen op heden
respectievelijk 70°C en 110°C. Om de eindtemperatuur van 110°C te bereiken wordt stoom
afgetapt op een druk van 5 bara.

verbeterde situatie: door de aanvoertemperatuur met 5°C te verlagen kan door middel van
een stoom/water warmtewisselaar stoom afgetapt worden op een druk op 1.5 bara. Hierdoor
wordt er minder stoom afgetapt op 5 bara en kan er meer stoom verder doorheen de turbine
geleid worden. De retourtemperatuur van het warmtenet zal hierdoor eveneens dalen met 5°C
en komt zo op 65°C te liggen.
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Kadering haalbaarheid

De integratie van deze maatregel geeft in principe geen aanleiding tot een meerkost en
berust op een optimalisatie van het huidige voorontwerp.

Thermoflow duiding

In het basisscenario wordt stoom op een druk van 5 bara geëxpandeerd wordt tot op een
druk van 1.7 bara – 150°C (109) om de bijstook in het warmtenet (70) te verzorgen op een
watertemperatuur van 110°C.

Onderstaand kan vastgesteld worden dat de stoomdruk in de warmtewisselaar gedaald is
naar 1.4 bara – 110°C (109) om de bijstook in het warmtenet (70) te verzorgen op een
watertemperatuur van 105°C. Hierdoor wordt niet langer stoom op een druk van 5 bara
afgetapt.

Beschrijving Waarde Eenheid Bron

jaarlijkse elektriciteitsproductie
in het basisscenario 123,267 MWh(el)/jr. Thermoflow -

EXCEL sim LBE

jaarlijkse elektriciteitsproductie bij een
warmtenettemperatuurverlaging met 5°C 125,677 MWh(el)/jr. Thermoflow -

EXCEL sim LBE

Elektrische meerproductie 2,410 MWh(el)/jr. berek. LBE

Berekeningen
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6.2.3. Maatregel 3: Lage temperatuur SCR-Catalyst

MR3

Geraamde elektrische besparing 1 548 MWhe/yr
Geraamde besparing op aardgas - 249 MWhhhv/yr
Geraamde besparing op andere energiebronnen MWh/yr
Geraamde primaire energiebesparing 13 123 GJp/yr
Geraamde CO2-eq-besparing  574 ton CO2/yr
Geraamde besparing energiekosten 56 900 EUR/yr
Geraamde verdere financiële besparingen  0 EUR/yr
Totale financiële besparing 56 900 EUR/yr
Investeringen en kosten te bepalen EUR
Internal Rate of Return (IRR) na belasting tbp. %
Vereenvoudigde terugverdientijd tbp. year

Beschrijving besparingsberekening

In Thermoflow is de volledige afvalverbrandingscentrale inclusief de afname ter hoogte van de
stoomturbine voor het warmtenet gemodelleerd. In Excel is op basis van een klimatologische
tabel de afname van het stadsverwarmingnet (op nominale capaciteit) uitgewerkt en
gekoppeld aan de data bekomen uit Thermoflow. Onderstaand wordt enkel het vergelijk
gemaakt tussen het basis scenario en het scenario waarin de optimalisatie is geïntegreerd.

Lage temperatuur SCR-Catalyst
ISVAG Afvalverbrandingscentrale

Beschrijving van de maatregel

huidige situatie: het huidig geïntgereerde SCR-Catalyst werkt op een temperatuur van
240°C. Aangezien de rookgassen na het mouwenfilter een temperatuur van 140°C hebben
worden deze op basis van een combinatie van een rookgaswarmtewisselaar en een
warmtewisselaar op hogedrukstoom bijverwarmd tot op een temperatuur van 240°C.

vernieuwde situatie: door de integratie van een SCR-Catalyst op een temperatuur van
180°C kan stoom op een druk van 16 bara afgetapt worden van de hogedrukturbine. Hierdoor
kan er meer stoom verder doorheen de turbine geleid worden en zal de elektrische productie
stijgen. Een driemaandelijkse regeneratie op aardgas bij 260°C is dan wel aan de orde.
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Kadering haalbaarheid

De meerkost van een lage temperatuur SCR-Catalyst, op 180°C zal bepaald worden tijdens
de offerteperiode. Het in rekening gebrachte jaarlijkse aardgasverbruik berust op enkele
veronderstellingen waaronder een regeneratietijd van 96 uur per jaar. Op basis van een
technisch gedocumenteerd offertevoorstel zal een herberekening van de maatregel
plaatsvinden waardoor deze al dan niet zal weerhouden worden.

Beschrijving Waarde Eenheid Bron

jaarlijkse elektriciteitsproductie
in het basisscenario 123,267 MWh(el)/jr. Thermoflow -

EXCEL sim LBE
jaarlijkse elektriciteitsproductie bij de
integratie koude SCR-Catalyst 124,815 MWh(el)/jr. Thermoflow -

EXCEL sim LBE

Elektrische meerproductie 1,548 MWh(el)/jr. berek. LBE

aardgasverbruik bij
periodieke regeneratie 21,642 Nm³/jr. berek. LBE

specifieke energie-inhoud aardgas 11.5 kWh/m³n aanname LBE
Meerverbruik aan aardgas 249- MWh(cbw) berek. LBE

Berekening
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Thermoflow duiding

Onderstaande tekening geeft de DeNOx rookgasbehandeling weer. Na de rookgas/rookgas
warmtewisselaar (61) staat een bijkomende warmtewisselaar stoom/rookgas (60) afgebeeld
die de rookgassen naverwarmd van een temperatuur van +/-220°C naar een temperatuur
van 240°C. Volgens het opgegeven bestek wordt hiervoor stoom op een druk van 58 bara
bij een temperatuur van 274°C aangewend (duidt op een stoomaftap uit de verdamper dus
voor de oververhitter). De bijkomstig geïntegreerde keuzeschakelaar (92) laat toe om bij
een lager gevraagde rookgastemperatuur om te schakelen naar stoom op 16 bara en 281°C
(binnen het oververhittingsgebied).

De volgende tekening toont de aanvoer van oververhitte stoom op 16 bara en dit bij een
verlaagde werkingstemperatuur (180°C) voor het SCR – Catalyst.
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6.2.4. Maatregel 4: Verliesstoom hogedruk inlaatkleppen voor naverwarming warmtenet

MR4

Geraamde elektrische besparing  558 MWhe/yr
Geraamde besparing op aardgas MWhhhv/yr
Geraamde besparing op andere energiebronnen MWh/yr
Geraamde primaire energiebesparing 5 019 GJp/yr
Geraamde CO2-eq-besparing  223 ton CO2/yr
Geraamde besparing energiekosten 22 300 EUR/yr
Geraamde verdere financiële besparingen  0 EUR/yr
Totale financiële besparing 22 300 EUR/yr
Investeringen en kosten te bepalen EUR
Internal Rate of Return (IRR) na belasting tbp. %
Vereenvoudigde terugverdientijd tbp. year

Beschrijving besparingsberekening

In Thermoflow is de volledige afvalverbrandingscentrale inclusief de afname ter hoogte van de
stoomturbine voor het warmtenet gemodelleerd. In Excel is op basis van een klimatologische
tabel de afname van het stadsverwarmingnet (op nominale capaciteit) uitgewerkt en gekoppeld
aan de data bekomen uit Thermoflow. Onderstaand wordt enkel het vergelijk gemaakt tussen het
basis scenario en het scenario waarin de optimalisatie is geïntegreerd.

Verliesstoom hogedruk inlaatkleppen voor warmtenet
ISVAG Afvalverbrandingsinstallatie

Beschrijving van de maatregel
huidige situatie: de verliesstoom ter hoogte van de inlaatkleppen op de hogedrukturbine wordt
standaard (Thermoflow) afgeleid naar de 2e warmtewisselaar die het ketelwater voorverwarmd.
Bemerking: in het Ramboll dossier wordt deze energieterm niet vermeld en vermoedelijk
weggekoeld in de Aerocondensor.

verbeteringsvoorstel: de verliesstoom afleiden naar de naverwarming van het warmtenet
(vaste warmteterm van 1 MW). Hierdoor daalt de stoomvraag ter hoogte van de 5 bara aftap,
voor de naverwarming van het warmtenet, en kan er een grotere massa aan stoom verder
doorheen de turbine geleid worden. Als een gevolg hiervan zal de elektrische productie stijgen.
De stoomvraag, ter hoogte van de laatste warmtewisselaar die het ketelwater voorverwarmd,
wordt ontnomen op 1.5 bara.
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Kadering haalbaarheid

De meerkost ter integratie van een stoomontdubbelaar, tussen enerzijds de
warmtewisselaar naar het warmtenet (70) en anderzijds naar de finale voorverwarmer van
het ketelwater (49), zal bepaald worden tijdens de offerteperiode. Na het bekomen van het
investeringsbedrag zal de rendabiliteit van de maatregel herberekend worden.

Thermoflow duiding

Onderstaande tekening toont de integratie van een stoomregelaar (87) die het aandeel van
de lekstoom, ter hoogte van de hogedrukinlaatkleppen van de stoomturbine, dient te
maximaliseren ten voordele van de naverwarming van het warmtenet (70).

Twee warmtewisselaars kunnen deze lekstoom gebruiken: de naverwarming van het
warmtenet (70) of de laatst geschakelde warmtewisselaar voor de ontgasser (49).
Onderstaand zijn deze beide warmtewisselaars opgenomen.

Beschrijving Waarde Eenheid Bron

jaarlijkse elektriciteitsproductie
in het basisscenario 123,267 MWh(el)/jr. Thermoflow -

EXCEL sim LBE
jaarlijkse elektriciteitsproductie bij optimale
aanwending stoom hogedrukkleppen 123,825 MWh(el)/jr. Thermoflow -

EXCEL sim LBE

Elektrische meerproductie 558 MWh(el)/jr. berek. LBE

Berekening
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6.2.5. Maatregel 5: Verlaging warmtenettemperatuur met 20°C

MR5

Geraamde elektrische besparing 2 957 MWhe/yr
Geraamde besparing op aardgas MWhhhv/yr
Geraamde besparing op andere energiebronnen MWh/yr
Geraamde primaire energiebesparing 26 609 GJp/yr
Geraamde CO2-eq-besparing 1 183 ton CO2/yr
Geraamde besparing energiekosten 118 300 EUR/yr
Geraamde verdere financiële besparingen  0 EUR/yr
Totale financiële besparing 118 300 EUR/yr
Investeringen en kosten nvt. EUR
Internal Rate of Return (IRR) na belasting nvt. %
Vereenvoudigde terugverdientijd nvt. year

Beschrijving besparingsberekening
In Thermoflow is de volledige afvalverbrandingscentrale inclusief de afname ter hoogte van
de stoomturbine voor het warmtenet gemodelleerd. In Excel is op basis van een
klimatologische tabel de afname van het stadsverwarmingnet (op nominale capaciteit)
uitgewerkt en gekoppeld aan de data bekomen uit Thermoflow. Onderstaand wordt enkel
het vergelijk gemaakt tussen het basis scenario en het scenario waarin de optimalisatie is
geïntegreerd.

Warmtenettemperatuurverlaging met 20°C
ISVAG Afvalverbrandingsinstallatie

Beschrijving van de maatregel
huidige situatie: de retour- en aanvoertemperatuur van het warmtenet bedragen op
heden respectievelijk 70°C en 110°C.

verbeterde situatie: door de aanvoertemperatuur met 20°C te verlagen kan door middel
van een stoom/water warmtewisselaar stoom afgetapt worden op een druk op 1.5 bara.
Een bijkomend voordeel vormt de uitbreiding van de hoeveelheid warmte die uit de
rookgasstroom kan teruggewonnen worden. De economiser wordt dan uitgebreid met een
warmtewisselaar aan de koudste zijde die resistent is tegen het neerslaan van potentiële
zure componenten uit de rookgassen. De retour- en aanvoertemperatuur van het warmtenet
bedragen dan respectievelijk 50°C en 90°C. Dergelijke temperaturen worden op heden
reeds aangewend op bestaande warmtenetten in Bejing en worden tevens beschreven als
best practice.
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Kadering haalbaarheid

Het verlagen van de warmtenettemperatuur tot op een waarde die binnen de
condensatiegrens van de rookgassen valt is momenteel niet mogelijk.

Een investeringsbedrag ter uitbreiding van de economiser met een condensor zal
opgevraagd worden tijdens de offerteperiode. De haalbaarheid van de maatregel zal
herberekend worden onder de opschortende voorwaarde dat de warmtenettemperatuur kan
verlaagd worden tot een regime van 90°C/40°C.

Beschrijving Waarde Eenheid Bron

jaarlijkse elektriciteitsproductie
in het basisscenario

123,267 MWh(el)/jr. Thermoflow -
EXCEL sim LBE

jaarlijkse elektriciteitsproductie bij een
warmtenettemperatuur van 50°C / 90°C 126,224 MWh(el)/jr. Thermoflow -

EXCEL sim LBE

Elektrische meerproductie 2,957 MWh(el)/jr. berek. LBE

Berekening
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Thermoflow duiding

Onderstaande tekening toont aan dat de economiser niet langer op een regime van
70°C/110°C werkt maar op een regime van 50°C/90°C.

Het uitgewisseld vermogen ter hoogte van de economiser stijgt hierdoor van 3.5 MW naar
4.5 MW (67). Het geleverd vermogen ter hoogte van de warmtewisselaar (70) daalt hierdoor
van 1.5 MW naar 500 kW. Onderstaand wordt de warmteafgifte bij deze omstandigheden,
ter hoogte van het warmtenet, weergegeven.
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6.2.6. Maatregel 6: Combinatiemaatregel

MR6

Geraamde elektrische besparing 4 384 MWhe/yr
Geraamde besparing op aardgas - 249 MWhhhv/yr
Geraamde besparing op andere energiebronnen MWh/yr
Geraamde primaire energiebesparing 38 643 GJp/yr
Geraamde CO2-eq-besparing 1 708 ton CO2/yr
Geraamde besparing energiekosten 170 400 EUR/yr
Geraamde verdere financiële besparingen  0 EUR/yr
Totale financiële besparing 170 400 EUR/yr
Investeringen en kosten nvt. EUR
Internal Rate of Return (IRR) na belasting nvt. %
Vereenvoudigde terugverdientijd nvt. year

Combinatiemaatregel
ISVAG afvalverbrandingsinstallatie

Beschrijving van de maatregel

De maatregel 7 omvat een combinatie van verschillende maatregelen:
1. Condensaatshift warmtenet
2. Warmtenetemperatuur verlagen met 5°C
3. Lage temperatuur SCR-Catalyst
4. Optimalisatie allocatie verliesstoom hogedrukkleppen

Beschrijving besparingsberekening
In Thermoflow is de volledige afvalverbrandingscentrale inclusief de afname ter
hoogte van de stoomturbine voor het warmtenet gemodelleerd. In Excel is op basis
van een klimatologische tabel de afname van het stadsverwarmingnet (op nominale
capaciteit) uitgewerkt en gekoppeld aan de data bekomen uit Thermoflow.
Onderstaand wordt enkel het vergelijk gemaakt tussen het basis scenario en het
scenario waarin de beschreven optimalisaties zijn geïntegreerd.

Beschrijving Waarde Eenheid Bron

jaarlijkse elektriciteitsproductie
in het basisscenario 123,267 MWh(el)/jr. Thermoflow -

EXCEL sim LBE
jaarlijkse elektriciteitsproductie bij de
combinatiemaatregel 127,651 MWh(el)/jr. Thermoflow -

EXCEL sim LBE

Elektrische meerproductie 4,384 MWh(el)/jr. berek. LBE

aardgasverbruik bij
periodieke regeneratie 21,642 Nm³/jr. berek. LBE

specifieke energie-inhoud aardgas 11.5 kWh/m³n aanname LBE
Meerverbruik aan aardgas 249- MWh(cbw) berek. LBE

Berekening
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Kadering haalbaarheid

Bovenstaande maatregel is enkel berekend om ISVAG een idee te geven van de totale winst
wanneer alle aangenomen technisch haalbare maatregelen samenwerken*. Op individuele
basis zal het weerhouden van de besparingsmaatregelen beslist worden.

*Slechts binnen de offerteperiode zal definitief uitsluitsel volgen inzake de technische haalbaarheid van
de maatregelen na overleg met potentiële leveranciers.

Thermoflow duiding

Een specifieke duiding is niet uitgewerkt en is overbodig gezien de toelichting op
maatregelniveau. In bijlage A kan wel het volledige Thermoflow ontwerp teruggevonden
worden dat uitgewerkt voor ISVAG en alle optimalisaties van maatregel 6 bevat.
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6.3. Maatregelen waarvan de maatregelenfiche niet weerhouden is in het
rapport

6.3.1. De integratie van een chemische warmtetransformator

De QPinch warmtetransformator berust op een recente Belgische uitvinding die de Royal
Society of Chemistry award heeft gewonnen. Het principe komt erop neer dat twee delen
aan laagwaardige warmte kunnen omgezet worden in één deel aan hoogwaardige warmte
(bijvoorbeeld onder de vorm van stoom).

Binnen Thermoflow is het model van de afvalverbrandingsoven uitgebreid met een module
die de werking van de QPinch warmtetransformator symboliseert. Onderstaand is kort de
uitwerking in Thermoflow opgenomen.

Thermoflow duiding

De QPinch warmtetransformator onttrekt +/- 3 MW aan stoomenergie uit de stoomturbine
op een druk van 0.6 bara (86°C). Onderstaand wordt dit weergegeven.

Die 3 MW aan laagwaardige warmte leidt ongeveer tot 1.5 MW aan laagwaardige warmte,
die weggekoeld wordt aan de atmosfeer en 1.5 MW aan hoogwaardige warmte die
afgegeven wordt (83) voor de warmtewisselaar (70) op een temperatuur van 150°C aan het
warmtenet. De volgende tekening toont de volledige warmtewisseling ter hoogte van het
warmtenet. Bij een warmtenetvraag van 5 MW dient geen stoom op 150°C onttrokken te
worden (ECO = 3.5 MW + QPinch = 1.5 MW).
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Kadering haalbaarheid

De maatregel bezit een terugverdientijd, op basis van een eerste inschatting van het
investeringsbedrag door QPinch, van groter dan 10 jaar. De lange terugverdientijd valt te
verklaren door het feit dat de warmtetransformator per eenheid van hoogwaardige warmte
dubbel zoveel laagwaardige stoom uit de turbinecyclus onttrekt. Dit gebeurt weliswaar op
lage druk maar beïnvloedt de massastroom doorheen de turbine en dus de elektrische
productie. De warmtetransformator wordt met andere woorden niet aangedreven op
restwarmte waarvoor hij ontworpen is.
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7. Kosten baten analyse volgens addendum R43B
stookinstallaties

7.1. Beschrijving van de systeemgrens

Een eerste geografische grens wordt gevormd door het bedrijfsterrein van ISVAG Wilrijk.
Deze grens is van belang bij de financiële uitwerking van de kosten-batenanalyse om
restwarmte uit de afvalenergiecentrale ter beschikking te stellen van een warmtenet.

De systeemgrens, die de omvang van het warmtenet beschrijft, omvat de aanleg van een
warmtenet ter hoogte van de industriezone Ter Beke dat via de Terbekehofdreef en de
Moerelei stopt op het kruispunt met de Groenstraat en de fotografielaan. Naast de aanleg
van een warmtenet in de industriezone Ter Beke, voorziet Eandis/Infrax in de aanleg en
uitbouw van een warmtenet voor particulieren, openbare gebouwen en bedrijven, dat
eveneens zal aangesloten worden op de afvalenergiecentrale.

Een grafisch beeld van de systeemgrens kan teruggevonden worden in paragraaf 2.1.10
en is ter volledigheid onderstaand toegevoegd.

De kaart bevat een eerste weergave van de potentiële warmteleveringen.
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7.1.1. Motivering van de systeemgrens – overzicht van de potentiële warmtevraagpunten

Een eerste warmtenet binnen de systeemgrens is het warmtenet op de industriezone Ter
Beke. Gebaseerd op de VEA aanvraag wordt het maximale afgiftepotentieel geraamd op
20403 MWhth per jaar

Onderstaand is een tabel opgenomen van bedrijven die een zekere interesse hebben tot
warmte-afname. Samen vertegenwoordigen deze bedrijven 48% van het maximale
afgiftepotentieel binnen de industriezone Ter Beke.

Volgende bedrijven zijn hieronder vervat:

Het maximale afgiftepotentieel is samengesteld uit onderstaande bedrijven:

Firma Warmte
MWh(th)

H. Essers
Terbekehofdreef 19 8054

Dbp Plastics
Terbekehofdreef 25 350

Itab Shop Concept
Belgium
Terbekehofdreef 51

1398

Totaal 9802

Industriezone Ter Beke

Firma Warmte
MWh(th)

Auto-Cuby NV
Terbekehofdreef 26

249

B.C.M.
Terbekehofdreef 67

167

Cardoen
Boomsesteenw eg 950

215

Cg Holdongs Belgium
Terbekehofdreef 46 48 202

Coca-Cola Enterprises Belgium 7912

Dbp Plastics
Terbekehofdreef 25

350

Dejond
Terbekehofdreef 55

473

Fng International
Terbekehofdreef 43 A

383

Gebr. Van Goethem
Terbekehofdreef 44

19

Gza
Terbekehofdreef 21

184

H. Essers
Terbekehofdreef 19

8054

Hof Ter Beke
Boomsesteenw eg 941

83

Itab Shop Concept Belgium
Terbekehofdreef 51

1398

Markant
Terbekehofdreef 20

218

Tssc
Terbekehofdreef 54

247

Tsv
Terbekehofdreef 28

249

Totaal 20403
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Een tweede project vormt de uitbouw van een groot warmtenet door Eandis/Infrax. Dit
warmtenet sluit aan op het eerste warmtenet en zal door Eandis/Infrax in eigen beheer
worden uitgebaat. Volgens een raming door Eandis/Infrax zal de warmtevraag op dit
traject in 2022 een basisafname vertegenwoordigen van 12640 MWhth per jaar. Uiterlijk in
2042 wordt een totale jaarlijkse warmteafname van 75369 MWhth per jaar vooropgesteld.

Onderstaand is in tabelvorm een overzicht opgenomen van de samenstellende
warmteafnemers van het Eandis/Infrax warmtenet volgens de laatst gekende informatie.

Infrax warmtenet

Afgiftepunt Warmte
MWh(th)

Nieuw Zuid 9000

Omgeving Nieuw Zuid 6711

Bleu Gate 11694

Kielsbroeck-A Leyw eg 12635

Woonhaven Kiel 7966

Boombekelaan 237

Omgeving ZNA 5960

Woonhaven Leemanslaan 1227

Krijgsbaan 3841

UZA 13801

Neerland 2297

Totaal 75369
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7.2. Beschrijving van het referentiescenario en de alternatieve optie(s)

Het referentiescenario omvat het concept van een afvalenergiecentrale waarbij de
vrijgekomen warmte bij de verbranding van afval wordt omgezet in elektriciteit. Deze
elektriciteitsproductie wordt mogelijk door de vrijgekomen restwarmte om te zetten in
stoom en deze stoom vervolgens over een condensatiestoomturbine te expanderen. In de
kosten-batenanalyse zijn de inkomsten uit de verkoop of vermeden aankoop van
elektriciteit niet opgenomen aangezien deze eigen zijn aan het referentiescenario. Wel is
het verlies aan elektriciteitsproductie financieel in rekening gebracht*.

De alternatieve optie omvat de integratie van een economiser in de rookgasschouw alsook
het voorzien van een stoomaftap op de condensatieturbine met bijhorende
warmtewisselaar. Zowel de economiser als de warmtewisselaar dienen verbonden te
worden met het warmtenet dat start op de perceelgrens van het ISVAG bedrijfsterrein. De
economiser bezit, binnen het bestaande Ramboll voorontwerp, een vermogen van 3,5
MW th. Door de voorlooptemperatuur van het warmtenet met 5°C te doen dalen (zie
maatregel 2 paragraaf 6.2.2.) zal het uitwisselbaar vermogen oplopen tot 3,7 MWth. De
maximale ogenblikkelijke stoomaftap zal hierdoor dalen tot 16,3 MWth aangezien een
maximale ogenblikkelijke warmteafgifte van 20 MW th wordt vooropgesteld.

*Deze daling aan inkomsten ontstaat door een potentiële stoomaftap in de condensatieturbine
wanneer de ogenblikkelijke warmtevraag van het warmtenet het beschikbaar thermisch vermogen ter
hoogte van de rookgas economiser overstijgt.

7.2.1. Overzicht van de samenstellende parameters

De gebruikte brandstof in zowel het referentie- als alternatieve scenario is niet
recycleerbaar huishoudelijk restafval met een referentie calorische energie-inhoud van 10
MJ/ton. De totale capaciteit van de afvalverbranding wordt geraamd op 190 000 ton per
jaar.

Rekening houdend met 8 000 operationele uren op jaarbasis komt dit neer op 23,75
ton/uur. Deze waarde is equivalent aan een thermische energie input van 66 MWh.

Het bruto nominaal elektrisch vermogen zonder stoomaftap bedraagt 18,3 MWel. Rekening
houdend met het eigen verbruik en verliezen ter hoogte van de stoomketel, de
stoomturbine, alternator en transformator bedraagt het nominaal elektrisch beschikbaar
vermogen voor verkoop 17,4 MWel. Deze waardes stemmen overeen met een elektrisch
rendement van 27,7% respectievelijk 26,4%*.

Het totale elektrische verbruik van de afvalenergiecentrale wordt geraamd op 21,6 GWhel

op jaarbasis (bron Thermoflow).

*de opgegeven rendement zijn afkomstig van Thermoflow. In realiteit kan het elektrische rendement
lager liggen. Tijdens de offerteperiode zal hier door het contact met mogelijke installateurs meer
duidelijkheid rond ontstaan.

Het thermisch gerecupereerd vermogen varieert in functie van de tijd, aangezien het
warmtenet bij opstart van de afvalenergiecentrale nog volop in uitbouw zal zijn. In 2022, bij
opstart van de nieuwe installatie, wordt een warmte uitkoppeling van 23,6 GWhth

vooropgesteld. In 2036 zal de geleverde warmte oplopen tot 85,2 GWhth.
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Het aangewende warmtemedium is warm water. De vertrek- en retourtemperatuur van het
warmtenet zijn initieel vastgelegd op 110°C respectievelijk 70°C. In de uitgewerkte
energiestudie wordt voorgesteld om deze temperaturen met 5°C te doen dalen. Hierdoor
kan laagwaardiger stoom uit de turbine onttrokken worden waardoor de elektrische
opbrengst stijgt en dit zonder bijkomende financiële investering (cfr. maatregel 2 par.
6.2.2.).

Het warmtevraagprofiel op jaarbasis is afgeleid uit bijlage 5 van de call groene warmte en
uit de aangereikte documentatie door Eandis/Infrax en ISVAG. De evolutie van de
warmtevraag wordt onderstaand voorgesteld aan de hand van drie grafieken.

Een eerste grafiek geeft de vooropgestelde afname weer van het warmtenet in de
industriezone Ter Beke. In 2022 start deze bij het reeds gecontracteerde energieverbruik
van 9802 MWhth per jaar. Er wordt aangenomen dat in 2036, 75% van de maximale
energievraag ter hoogte van de industriezone zal geleverd worden via het warmtenet.
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De vooropgestelde afname ter hoogte van het Eandis/Infrax warmtenet is gebaseerd op
aangereikte data door Infrax en is onderstaand weergegeven.

De totale warmterecuperatie uit de afvalenergiecentrale, inclusief het voorziene
thermische eigenverbruik, is onderstaand weergegeven.
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Onderstaand is een best mogelijke benadering van het warmtevraagprofiel* uitgezet voor
het jaar 2036. Dit is het laatste jaar van de exploitatieperiode bij de berekening van de
alternatieve optie.

Er wordt afgeleid dat de warmtevraag gerelateerd is aan de buitentemperatuur. Er wordt
uitgegaan van een basiswarmtevraag van 6 MWth.

*deze informatie wordt gehaald uit een Excel draaitabel. Om het afgifte profiel op jaarbasis te
schetsen wordt uitgegaan van 8 760 operationele uren jaarbasis. Deze waarde is hoger dan de
voorziene 8 000 operationele uren. Deze vereenvoudiging wordt enkel toegepast bij de weergave van
het thermisch- en elektrische afgifteprofiel en niet bij de financiële berekeningen. Op die manier krijgt
de lezer een duidelijk zicht op het warmte- en elektriciteitsprofiel doorheen het jaar.

De belastingduurcurve voor datzelfde jaar is onderstaand opgenomen.

De elektriciteitsvraag in de afvalenergiecentrale is constant bij werking en vervalt naar een
minimum (+/- 900 kWel) bij productieonderbrekingen.
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Onderstaand is een best mogelijke benadering van het elektrische productieprofiel*
uitgezet voor het jaar 2036. Dit is het laatste jaar van de exploitatieperiode bij de
berekening van de alternatieve optie.

Het weergegeven vermogen is het gegenereerde vermogen op de uitgang van de
alternator waarbij alle interne elektrische verliezen en verbruiken, eigen aan de volledige
stoom tot elektriciteitscyclus, in mindering zijn gebracht.

De elektrische belastingduurcurve is onderstaand opgenomen.

De nieuwe afvalenergiecentrale beoogt een volcontinue werking. Rekening houdende met
geplande en ongeplande stilstanden wordt uitgegaan van 8 000 vollasturen op jaarbasis.
Ook bij de uitwerking van de kostenbatenanalyse is dit aantal productie-uren weerhouden.

De totale leidinglengte bij uitkoppeling naar het warmtenet, op het ISVAG bedrijfsterrein,
bedraagt 223m.
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7.3. De kosten-baten analyse

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle relevante parameters die gebruikt zijn bij
de uitwerking van de kosten-batenanalyse.

Naast de vermelding van de parameters is de overeenkomstige waarde, eenheid en bron
vermeld.

7.3.1. Overzicht van de investeringen en de jaarlijks weerkerende kosten

De totale investering van 5 284 800 EUR omvat:

- de uitkantelingskost op de voorziene stoomturbine: 3 300 000 EUR;
- de integratie van een economiser: 1 500 000 EUR;
- de integratie van een back-up ketel: 484 800 EUR.

Parameters opgenomen in de kosten-batenanalyse waarde eenheid bron

spec. w armtekost H. Essers 15.0 EUR/MWh(th) ISVAG
spec. w armtekost

andere afnemers Ter Beke
22.0 EUR/MWh(th) ISVAG

spec. w armtekost Infrax 11.0 EUR/MWh(th) ISVAG
spec. verkoopprijs

elektriciteit
40.0 EUR/MWh(EL) ENDEX

aankoopprijs elektriciteit 80.0 EUR/MWh(el) LBE
aankoopprijs aardgas 20.0 EUR/MWh(bvw ) ISVAG

vennootschapsbelasting 0% ISVAG
discontovoet 15% MB

2021 Uitkoppeling nieuw e installatie 3,300,000 EUR RAMBOLL
2021 Integratie van een economiser 1,500,000 EUR
2021 Ketel backup systeem 484,800 EUR ISVAG

jaarlijkse onderhoudskost 15,000 EUR ISVAG
boekhoudkundige afschrijf termijn 15 jaar MB

operationele uren
op jaarbasis

8,000 uur/jaar ISVAG

capaciteit ECO 3.7 MW(th) Thermof low
thermisch

referentierendement COGEN
80% Cogen Vlaanderen

bandingfactor stoomturbine P < 20 MW(el) 0.697 Cogen Vlaanderen

minimumw aarde WKC 31 EUR/certif icaat Cogen Vlaanderen

jaar jaartal ON SITE
investeringen

jaarlijkse kost
w armtenet

totaal kosten

[EUR] [EUR] [EUR]

0 2021 -5,284,800 -5,284,800
1 2022 -15,000 -15,000
2 2023 -15,000 -15,000
3 2024 -15,000 -15,000
4 2025 -15,000 -15,000
5 2026 -15,000 -15,000
6 2027 -15,000 -15,000
7 2028 -15,000 -15,000
8 2029 -15,000 -15,000
9 2030 -15,000 -15,000

10 2031 -15,000 -15,000
11 2032 -15,000 -15,000
12 2033 -15,000 -15,000
13 2034 -15,000 -15,000
14 2035 -15,000 -15,000
15 2036 -15,000 -15,000
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Bij de bepaling van de baten dient rekening gehouden te worden met volgende
winstfactoren:

- de warmteafname ter hoogte van de verschillende verbruikers
- de vermeden uitgaven voor aardgas, aangezien de verwarmingstoepassingen binnen

ISVAG eveneens gebruik zullen maken van de uitgekoppelde warmte.de verloren
winsten door een dalende elektriciteitsproductie (t.o.v. het referentiescenario waarbij
geen warmte wordt uitgekoppeld).

- De opbrengsten uit warmtekrachtcertificaten

Ter verduidelijking van de kosten-batenanalyse zijn verschillende tabellen uit het Excel
bestand opgenomen in dit document.

Een eerste tabel bevat een overzicht van de vooropgestelde warmtelevering over de
verschillende jaren.

Een tweede tabel duidt het gemiddeld onttrokken thermisch vermogen uit de stoomcyclus
en het daarbij horende verlies aan elektriciteitsproductie. Een negatief thermisch
vermogen duidt op het feit dat de geïntegreerde economiser, in de rookgasschouw, kan
voorzien in het gemiddeld gevraagd thermisch vermogen. In deze situaties treedt geen
verlies aan elektrische productie op.

jaar jaartal afname H.Essers
Ter Beke

Inschatting verdere
afnemers Ter Beke

Afname w armtenet
INFRAX

Totale externe
afname w armtenet

Totale
w armte afname

[MWh(th)] [MWh(th)] [MWh(th)] [MWh(th)] [MWh(th)]
incl. eigenverbruik

0 2021
1 2022 8054 1747.5 12,640 22441.6 23660.6
2 2023 8054 2190.6 14,688 24932.9 26151.9
3 2024 8054 2633.7 15,955 26642.8 27861.9
4 2025 8054 3076.8 17,638 28768.7 29987.8
5 2026 8054 3519.9 25,268 36841.7 38060.7
6 2027 8054 3962.9 38,859 50875.6 52094.6
7 2028 8054 4406.0 40,728 53188.5 54407.5
8 2029 8054 4849.1 42,677 55580.3 56799.3
9 2030 8054 5292.2 44,136 57482.0 58701.1
10 2031 8054 5735.3 46,602 60391.0 61610.1
11 2032 8054 6178.4 47,820 62052.3 63271.3
12 2033 8054 6621.5 55,528 70203.5 71422.5
13 2034 8054 7064.6 56,372 71490.6 72709.6
14 2035 8054 7507.7 60,084 75645.7 76864.7
15 2036 8054 7950.8 68,050 84054.8 85273.8

jaar jaartal
Thermisch vermogen

onttrokken aan stoomcyclus
Verlies aan

elektriciteitsproductie
Verhandelbaar

elektrisch vermogen

[MW(th)] [MWh(el)] [kW(el)]

0 2021
1 2022 -0.8 0 15675
2 2023 -0.4 0 15675
3 2024 -0.2 0 15675
4 2025 0.0 0 15675
5 2026 1.0 563 15610
6 2027 2.8 2590 15362
7 2028 3.1 2924 15321
8 2029 3.4 3269 15279
9 2030 3.6 3544 15245

10 2031 4.0 3964 15193
11 2032 4.2 4203 15164
12 2033 5.2 5380 15020
13 2034 5.4 5566 14997
14 2035 5.9 6166 14924
15 2036 6.9 7381 14775
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Een derde tabel geeft inzicht in het elektrisch en thermisch rendement van de
afvalenergiecentrale. Het rendement is bepaald door de overeenkomstige
vermogentermen te relateren aan het thermische vermogen (heat rate) waarvoor de
afvalenergiecentrale nominaal ontworpen is.

7.3.2. Afleiding van de referentierendementen

Het thermisch referentierendement is een constante van 80%. Het elektrische
referentierendement bedraagt 25%. Bij de berekening van het elektrische
referentierendement zijn twee correctiefactoren toegepast.

Aangezien de aansluitspanning 15 kV bedraagt zijn volgende factoren weerhouden:

- 0,925 voor het aandeel elektriciteit dat door ISVAG verbruikt wordt binnen de
installatie;

- 0,945 voor het aandeel elektriciteit dat aan het net geleverd wordt;
- het finale referentierendement bedraagt hierdoor 23,5%.

jaar jaartal
Geproduceerd elektrisch

vermogen
Elektrisch

rendement

Thermisch vermogen
onttrokken aan

afvalenergiecentrale

Thermisch rendement
afvalenergiecentrale

[kW(el)] [MW(th)]

0 2021
1 2022 17,384 26% 3.0 4.5%
2 2023 17,384 26% 3.3 5.0%
3 2024 17,384 26% 3.5 5.3%
4 2025 17,384 26% 3.7 5.7%
5 2026 17,314 26% 4.8 7.2%
6 2027 17,060 26% 6.5 9.9%
7 2028 17,019 26% 6.8 10.3%
8 2029 16,975 26% 7.1 10.8%
9 2030 16,941 26% 7.3 11.1%
10 2031 16,889 26% 7.7 11.7%
11 2032 16,859 26% 7.9 12.0%
12 2033 16,711 25% 8.9 13.5%
13 2034 16,688 25% 9.1 13.8%
14 2035 16,613 25% 9.6 14.6%
15 2036 16,461 25% 10.7 16.2%
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Een vierde tabel geeft een zicht op de berekening van het elektrisch referentierendement,
de relatieve primaire energiebesparing en de warmtekrachtbesparing.

De geldende bandingfactor voor nieuwe stoomturbines met een maximaal elektrisch
vermogen van 20 MWel bedraagt 0,697.

7.3.3. De financiële balans van de alternatieve optie

Een vijfde tabel geeft een zicht op de verschillende kasstromen.

Aangezien ISVAG vrijgesteld is van belastingen, is de kasstroom voor belastingen gelijk
aan de kasstroom na belastingen.

Aan een discontovoet van 15% bezit het project een positieve netto contante waarde van
7 366 397 EUR na 15 jaar.

jaar jaartal
Elektrisch

referentierendement
Relatieve Primaire
Energiebesparing

berekening
w armtekrachtbesparing

[MWh]

0 2021
1 2022 23.5% 14.9% 92,408
2 2023 23.5% 15.3% 95,522
3 2024 23.5% 15.6% 97,659
4 2025 23.5% 16.0% 100,317
5 2026 23.5% 17.0% 108,025
6 2027 23.5% 18.1% 116,989
7 2028 23.5% 18.3% 118,467
8 2029 23.5% 18.5% 119,995
9 2030 23.5% 18.7% 121,210

10 2031 23.5% 18.9% 123,068
11 2032 23.5% 19.0% 124,129
12 2033 23.5% 19.7% 129,336
13 2034 23.5% 19.8% 130,158
14 2035 23.5% 20.1% 132,812
15 2036 23.5% 20.7% 138,184

jaar jaartal Inkomsten WKC
Inkomsten uit de

verkoop van w armte
Inkomsten t.g.v. een

vermeden aardgasaankoop

Inkomstenverlies aan
elektriciteitsverkoop

door w armteuitkoppeling

kasstroom voor
belastingen

[EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR]

0 2021 -5,284,800
1 2022 298,296 27000 0 310,296
2 2023 1,996,654 330,574 27000 0 2,339,228
3 2024 2,063,942 354,257 27000 0 2,430,199
4 2025 2,110,124 382,517 27000 0 2,504,641
5 2026 2,167,543 476,193 27000 -22521 2,633,214
6 2027 2,334,089 635,440 27000 -103581 2,877,947
7 2028 2,527,789 665,756 27000 -116941 3,088,605
8 2029 2,559,713 696,939 27000 -130756 3,137,897
9 2030 2,592,725 722,733 27000 -141740 3,185,718
10 2031 2,618,974 759,606 27000 -158543 3,232,037
11 2032 2,659,125 782,753 27000 -168138 3,285,740
12 2033 877,291 27000 -215219 674,071
13 2034 896,323 27000 -222654 685,669
14 2035 946,903 27000 -246653 712,249
15 2036 1,044,277 27000 -295224 761,052



© Laborelec www.laborelec.com Restricted LBE04127569 - 1.0  |  55 van 58

jaar jaartal
kasstroom na
belastingen discontofactor

verdisconteerde
cashflow s

Cumulatief
financiële w aarde

[EUR] [EUR] [EUR]

0 2021 -5,284,800 -5,284,800
1 2022 310,296 1.2 269,822 -5,014,978
2 2023 2,339,228 1.3 1,768,792 -3,246,185
3 2024 2,430,199 1.5 1,597,895 -1,648,290
4 2025 2,504,641 1.7 1,432,037 -216,253
5 2026 2,633,214 2.0 1,309,173 1,092,919
6 2027 2,877,947 2.3 1,244,216 2,337,135
7 2028 3,088,605 2.7 1,161,121 3,498,256
8 2029 3,137,897 3.1 1,025,784 4,524,040
9 2030 3,185,718 3.5 905,580 5,429,620

10 2031 3,232,037 4.0 798,910 6,228,530
11 2032 3,285,740 4.7 706,248 6,934,778
12 2033 674,071 5.4 125,989 7,060,767
13 2034 685,669 6.2 111,440 7,172,207
14 2035 712,249 7.1 100,661 7,272,868
15 2036 761,052 8.1 93,529 7,366,397
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Bijlage A. ISVAG Thermoflow diagramma
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