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BIOMASAS
SADEDZINĀŠANAS

TEHNOLOĢIJAS

Biomasa – koksne, salmi, pelavas uni citi organiskas izcelsmes atkritumi –
ir plaši pieejami un, salīdzinājumā ar dabasgāzi, dīzeļdegvielu vai citiem fosilajiem energoresursiem, ir ievērojami lētāks kurināmais.
HoSt savu darbību ir uzsācis 1991.gadā. Sākotnēji tā dibinātāji bija uzņēmumi
Holec un Stork, taču kopš 1999.gada HoSt ir neatkarīgs uzņēmums. Jau vairāk
kā 20 gadus HoSt nodarbojas ar dažādu biomasas enerģētikas objektu projektēšanu, būvniecību un tehnisko apkalpošanu.
Sadedzināšanas tehnoloģijas galvenā priekšrocība ir plašā kurināmā izvēle –
mitruma saturs kurināmajā materiālā var svārstīties no 10% līdz 55%, tāpat
tehnoloģija ļauj sadedzināt kurināmo ar zemu pelnu kušanas temperatūru,
piemēram salmus, pelavas, olīvu izspiedas, vistu mēslus un RDF (Refused
Derived Fuel - no atkritumiem iegūtais kurināmais). HoSt piedāvā arī aprīkojumu dūmgāzu attīrīšanai, lai samazinātu NOx, sēra, hlora, cieto daļiņu un citu
piesārņojošo vielu apjomu dūmgāzēs, ievērojot noteiktos izmešu standartus.

KĀDĒĻ IZVĒLĒTIES HOST SADEDZINĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS?

•
•
•
•

PLAŠAS KURINĀMĀ IZVĒLES IESPĒJAS
AUGSTA EFEKTIVITĀTE
UZTICAMA TEHNOLOĢIJA
KONKURĒTSPĒJĪGA CENA

ILGTSPĒJĪGA UN EFEKTĪVA
ENERĢIJA NO BIOMASAS

PLAŠAS KURINĀMĀ IZVĒLES IESPĒJAS
UN UZTICAMĪBA
HoSt enerģētikas tehnoloģijas ir piemērotas dažāda veida, tostarp,
RDF, koksnes, salmu, pelavu, olīvu izspiedu, vistu mēslu vai citu
organiskas izcelsmes atkritumu dedzināšanai.

Host enerģētikas tehnoloģijas
Host piedāvāto, ar biomasu darbināmo
energokompleksu, jauda ir no 2MWsilt līdz 50MWsilt. Iekārtas, kuru jauda
pārsniedz 25MWsilt, sastāv no divām
atsevišķām mazākas jaudas kurtuvju
tehnoloģiskajām līnijām, nodrošinot
zemākas izmaksas aprīkojuma transportam uz tā uzstādīšanas vietu, kā arī
samazinot kopējo būves augstumu.
Šāds tehnoloģiskais risinājums nodrošina lielāku elastību klientam piedāvājot
piemērotākos risinājumus enerģētikas
objekta izveidē.

Plašas kurināmo materiālu izvēles
iespējas
Iekārtās var tikt izmantota dažāda veida
biomasa ar šādām tehniskajām īpašībām:
• Mitruma saturs no 10% līdz 55%,
• Kurināmā daļiņu izmērs līdz 15 cm,
• Zema pelnu kušanas temperatūra,
piemēram, piesārņota koksne, salmi,
pelavas, vistu mēsli, rdf un cita veida
organiskas izcelsmes atkritumi.

Augsta garantētā pieejamība
Pieredze liecina,ka HoSt uzstādīto iekārtu faktiski nostrādātais laiks sasniedz
92% līdz 94% gadā no maksimāli iespējamā darba laika, tā demonstrējot iekārtu
uzticamību un ilgstpēju.

Optimāls degšanas process
Optimāls degšanas process tiek nodrošināts pateicoties pārdomātai kurtuves
uzbūvei un temperatūras kontroles sistēmai, kas ļauj uzraudzīt vienlaikus vairākas
degšanas zonas. Šis process tiek nodrošināts šādā veidā:
• Katrā ārdu zonā tiek izveidota atsevišķa temperatūras kontroles sistēma,
pateicoties neatkarīgai primārā gaisa un dūmgāzu recirkulācijas kontrolei,
• Nodrošinot kurināmā gazifikācijas procesu uz ārdiem. Radītā deggāze tiek
sadedzināta virs ārdiem trīs pakāpju procesā:
1. Tieši virs ārdiem, pievadot primāro gaisu zem ārdiem,
2. Augstāk virs ārdiem, papildus pievadot sekundāro gaisu. Dūmgāzes tiek
pievadītas, lai kontrolētu temperatūru,
3. Venturi sašaurinājumā, pievienojot papildus terciāro gaisu. Šādā veidā
degšanas temperatūra var tikt paaugstināta līdz pat 1000°c, nodrošinot
pilnīgu kurināmā sadegšanu ar ļoti zemām CxHy, CO un NOx emisiju
vērtībām.
• Izmantojot robustu kustīgo grīdu, ķēžu transportieri un kurināmā padeves
sistēmu kurtuvē, kas piemērota dažāda veida biomasai ar kurināmā daļiņu
izmēriem līdz 15cm.

Dažādu kurināmo lietošana
Atsevišķa ārdu zonu kontroles sistēma degšanas procesa laikā ļauj nodrošināt
zemu ārdu temperatūru, kas tiek paaugstināta nākamajā degšanas zonā. Tieši
zemā temperatūra uz ārdiem nodrošina tādu biomasas kurināmo izmantošanu,
kuriem ir zema pelnu kušanas temperatūra, piemēram, koksne ar lapu piejaukumu, komposts, salmi, pelavas un līdzīgi organiskas izcelsmes atkritumi.

Augsta efektivitāte ar zemu emisiju līmeni
Degšanas process ar atsevišķu kurtuves zonu kontroles sistēmu nodrošina augstu
efektivitāti un pilnīgu kurināmā sadedzināšanu, tādējādi nodrošinot zemu CxHy,
CO un NOx emisiju līmeni. Augstā efektivitāte tiek sasniegta samazinot enerģijas
zudumus, kas rodas, izvadot atmosfērā lielu daudzumu karstu dūmgāzu. Dūmgāzu plūsma un temperatūra tiek nodrošināta pēc iespējas zemākā līmenī, pateicoties optimālam sadegšanas procesam un tādējādi samazinātai o2 koncentrācijai
dūmgāzēs, kas svārstās robežās no 3.5% Līdz 5%.
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SEKUNDĀRAIS GAISS

Minimālas apkopes izmaksas
Kurtuves tehnoloģiskais risinājums spēj nodrošināt zemākas apkopes izmaksas
kurtuves izmantošanas laikā, piemēram:
• Ilglaicīgs ārdu elementu kalpošanas laiks pateicoties zemai ārdu
temperatūrai,
• Ilglaicīgs mitrās pelnu savākšanas sistēmas kalpošanas laiks, pateicoties
robustam, ar ūdeni pildītam pelnu konveijeram. Sistēma ir noturīga un
tā spēj turpināt darbu arī pēc akmeņu, pelnu kušņu un citu svešķermeņu
iekļūšanas sistēmā,
• Pilnībā automatizēta pelnu savākšanas sistēma. Pelni ārdu zonas izejā, zem
ārdiem un pelni no pirmās fāzes dūmgāzu attīrīšanas (ar multi-ciklonu) tiek
savākti mitrajā pelnu savākšanas sistēmā tieši zem kurtuves,
• Mitro pelnu savākšanas sistēma samazina putekļu veidošanos katlumājā.
Tas palielina visu elektromotoru un vadības sistēmu ilgmūžību.

Augsta garantētā pieejamība
Host uzstādītiem objektiem ir augsta garantētā pieejamība robežās no 92%
līdz 94% gadā, ik gadu nodrošinot vairāk kā 8 200 ekspluatācijas stundas. Šādu
pieejamības līmeni nodrošina:
• Kustīgās grīdas un degvielas ievades sistēmas robustā un izturīgā
konstrukcija. Iespējamie degvielas piesārņojuma objekti neizraisa sistēmas
apstāšanos,
• Samazināta ārdu apkopes nepieciešamība, ko nodrošina zema ārdu
temperatūra,
• Kurtuves konstrukcijā netiek izmantots horizontāls sadegšanas tunelis,
kas samazina stacijas papildus apstādināšanas nepieciešamību, lai veiktu
tuneļa tīrīšanu. Citām kurtuvēm, kurās tiek izmantota horizontālo labirintu
konstrukcija, ir jāveic biežāki tīrīšanas darbi,
• Optimizēta tvaika katla konstrukcija, lai samazinātu aplikumu veidošanos
katlā ar automatizētu tvaika katla tīrišanas sistēmu.
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Cilindriski dūmcauruļu ūdens sildāmie un tvaika katli
Host piegādā cilindriskos dūmcauruļu ūdens sildāmos un tvaika katlus.
Šāda tipa katlos to čaula ir piepildīta ar ūdeni. Dūmgāzes, plūstot pa
caurulēm, silda katlā esošo ūdeni. Lai atvieglotu katla tīrīšanu, ir izveidota
īpaša siltuma radiācijas noņemšanas sekcija, kas atdzesē gāzes pirms to
ieplūšanas dūmcaurulēs. Dūmgāzu dzesēšana pirms dūmcaurulēm samazina dūmcauruļu metāla eroziju un grūti tīrāmu pelnu kušņu uzkrāšanos.
Lai atvieglotu tīrīšanu, cilindriskos katlus ir iespējams aprīkot ar saspiesta
gaisa sodrēju izpūšanas sistēmu, samazinot katla apstādināšanas biežumu.
Horizontālie cilindriskie dūmcauruļu ūdens sildāmie katli
Horizontālie cilindriskie dūmcauruļu ūdens sildāmie katli ir lētāks risinājums un tajos dūmgāzes plūst horizontālā virzienā. Kā galvenais šīs
sistēmas trūkums ir minams liels apstādināšanas reižu skaits katla tīrīšanai,
tā samazinot katla nepārtrauktas darbības laiku un produktivitāti.
Šī iemesla dēļ HoSt iesaka izmantot vertikālos dūmcauruļu ūdens sildāmos
katlus.
Vertikālie cilindriskie dūmcauruļu ūdens sildāmie katli
Vertikālajos ūdens sildāmajos dūmcauruļu katlos dūmgāzes sākotnēji
plūst vertikāli lejup cauri siltuma radiācijas noņemšanas sekcijai. Katla
apakšā, dūmgāzu plūsma tiek pagriezta pretējā virzienā uz augšu. Vertikālās dūmgāzu plūsmas dēļ sodrēju izpūšanas mehānisms spēj tīrīt ar lielāku
efektivitāti. Šādas konfigurācijas katlos sodrēji vienmēr nokrīt katla apakšā
un tiem pēc sodrēju izpūšanas nav iespējas uzkrāties uz katla caurulēm,
kas notiek horizontālajos dūmcauruļu ūdens sildāmajos katlos, mazinot to
efektivitāti.

AR BIOMASU
KURINĀMI
ŪDENS
SILDĀMIE UN
TVAIKA

KATLI

Cilindriskie tvaika katli
Horizontālie cilindriskie tvaika katli tiek plaši izmantoti tvaika ar spiedienu
līdz 32 bar ražošanai ar minimālām tvaika ražošanas izmaksām.
Pirms dūmgāzu ieejas dūmgāzu caurulēs, dūmgāzu temperatūra tiek pazemināta radiācijas dzesētājā. Tvaika katlos ar spiedienu līdz 20 bar, dūmgāzu
dzesētājs ir iebūvēts tvaika katlā, tomēr tvaika katlos ar spiedienu virs 20 bar
pirms tvaika katla ieplūdes tiek uzstādīts papildus dūmgāzu dzesētājs.

Ūdens cauruļu tvaika katls
Ūdens cauruļu tvaika katlos ūdens plūst cauri caurulēm un dūmgāzes tiek
padotas ap tām. Ūdens cauruļu tvaika katli tiek izmantoti sistēmās ar spiedienu virs 32 bar un sistēmās, kur tiek lietots specifisks kurināmais.
Šāda veida tvaika katlu tīrīšana notiek automātiski. Augsta spiediena
tvaiks tiek iepūsts katlā starp caurulēm, lai notīrītu sodrējus. Šādā veidā
tiek panākta pilnīga katla iztīrīšana.
Tāds specifisks kurināmais, kas satur daudz nātriju un kāliju, piemēram,
salmi, vistu mēsli un celuloze, veido cietas, akmenim līdzīgas nogulsnes uz
tvaika katla caurulēm. Tādējādi izmantojot specifisku kurināmo, atbilstoša
tvaika katla tīrīšanas sistēma ir ļoti nozīmīga, kas ir būtiska ūdens cauruļu
tvaika katlu priekšrocība.
Kurināmajam ar zemu pelnu kušanas temperatūru, kā arī atkritumiem,
ko izmanto kā kurināmo (RDF), tvaika katla konstrukcija sastāv no divām
daļām. Pirmā daļa ir dzesējama membrānu sekcija – siltuma radiācijas dzesētājs. Pelnu saturošas dūmgāzes šajā sekcijā tiek atdzesētas, lai novērstu
cietu uzkrājumu nogulsnēšanos uz caurulēm. Otrā daļa sastāv no caurulēm, kurās ūdens tiek iztvaicēts un tiek ražots tvaiks.

HOST PIEDĀVĀTO KATLU PRIEKŠROCĪBAS.
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SAMAZINĀTS SISTĒMAS APTURĒŠANAS BIEŽUMS

•
•
•

VIEGLI TĪRĀMS

KONSTRUKCIJA, KAS NOVĒRŠ CIETU UZKRĀJUMU
VEIDOŠANOS KATLĀ

KOMPAKTS
ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

DŪMGĀZU

ATTĪRĪŠANA
Lai nodrošinātu plašu sistēmas pielietojumu, HoSt piegādā arī dūmgāzu
attīrīšanas sistēmas. HoSt ir uzkrājis ievērojamu pieredzi dažādu dūmgāzu attīrīšanas sistēmu izstrādē un uzstādīšanā. Sistēmas ir piemērotas
tipiskam tīram kurināmajam, gan arī dažāda veida atkritumiem, kas tiek
lietoti kā kurināmais.

Atbilstoši vietējām prasībām
Visas sistēmas tiek aprīkotas ar vairāku pakāpju dūmgāzu attīrīšanu.
Pirmā attīrīšana tiek veikta ar multiciklona filtru, filtrējot sodrējus. Otrās
pakāpes attīrīšana ir ļoti atkarīga no kurināmā veida un vietējām izmešu
emisiju normām. Bieži vien tieši likumdošanā noteiktās dūmgāzu emisiju
normas arī nosaka piemērojamo otrās pakāpes dūmgāzu attīrīšanas
tehnoloģiju.
Parasti dūmgāzu kondensators tiek pielietots, ja tiek izmantots tīrs kurināmais un cieto daļiņu emisiju apjoms nedrīkst pārsniegt 100mg/Nm3.
Elektrostatiskais filtrs tiek izmantots, lai samazinātu cieto daļiņu emisiju
apjomu līdz 20 mg/Nm3. Ja ir noteiktas vēl stingrākas emisiju prasības,
papildus tiek izmantoti maisveida filtri.

Ķīmiskie piesārņojumi
Gadījumos, kad ir nepieciešams atbrīvoties no hlora, sēra vai citiem ķīmiskiem piemaisījumiem dūmgāzēs, tiek pielietota absorbenta injekcijas
sistēma. Šāda sistēma vienmēr tiek izmantota komplektā ar maisveida
filtru. Absorbents, bikarbonāts vai kaļķis, tiek izvēlēts atbilstoši tīrīšanas
temperatūrai un ķīmisko piesārņojumu koncentrācijai. Papildus, ja nepieciešams, absorbentam var tikt pievienota arī aktīvā ogle.
Dūmgāzu attīrīšanas sistēma

Zemas NOx emisijas

HoSt iekārtās tiek izmantota īpaši izveidota sadegšanas tehnoloģija, kas
palīdz noturēt NOx emisijas relatīvi zemā līmenī. Ja dēļ augstas slāpekļa
koncentrācijas degvielā pie ļoti stingrām vietējām emisiju normām vai
dažādu citu iemeslu dēļ NOx emisijas ir par augstu, mēs varam piedāvāt
papildus risinājumus NOx emisiju samazināšanai.
Lai samazinātu NOx emisijas, var izmantot karbamīda (urīnvielas) injekcijas kurtuvē, kas palīdz samazināt NOx daudzumu par aptuveni 50%. Ja ir
nepieciešamība pēc vēl lielāka NOx izmešu samazinājuma, ir iespējams
uzstādīt de-NOx sistēmu, kas nodrošina papildus NOx koncentrācijas
samazināšanu.

Maksimālā cieto daļiņu emisijas norma

Dūmgāzu attīrīšanas veids ir pilnībā atkarīgs no cieto
daļiņu emisiju normām.

Multiciklons

Dūmgāzu
kondensators

Elektrostatiskais filts

Maisveida filtrs

< 150 mg/Nm3

< 100 mg/Nm3

< 20 mg/Nm3

< 5 mg/Nm3

KOĢENERĀCIJAS

SISTĒMAS

HOST KOĢENERĀCIJAS IEKĀRTU
PRIEKŠROCĪBAS

•

Augsta elektriskā efektivitāte, ko nodrošina
augsta spiediena ūdens cauruļu tvaika katls
apvienojumā ar augstas efektivitātes vairāku
pakāpju tvaika turbīnu.

•

20% - 30% augstāks neto saražotās
elektroenerģijas apjoms, salīdzinot ar ORC
(Organiskais Renkina cikls) sistēmu. Šo
ieguvumu nodrošina zems elektroenerģijas
pašpatēriņš un augsta tvaika katla efektivitāte.

•

Augsta garantētā darbības pieejamība –
sistēma gada laikā spēj garantēti darboties
vairāk kā 8200 stundas, kas ir 94% no maksimāli
iespējamā darba laika.

•

Īpaši augsta elektrības ražošanas produktivitāte
vasaras periodā. Zemākas siltumapgādes
temperatūras nepieciešamības dēļ, tvaikam
tiek ļauts izplesties tālāk turbīnā, tādējādi
ģenerējot vairāk elektroenerģijas.

•

Plašs kurināmā izvēles klāsts – par degvielu
var izmantot koksni, sākot no zāģu skaidām
un beidzot ar šķeldu, kur daļiņu izmērs var
sasniegt pat 15 cm, ar kurināmā mitruma
saturu no 10% - 55%. Iespējams izmantot arī
kurināmo ar zemu pelnu kušanas temperatūru.

•

Augsta garantētā darbības pieejamība par ļoti
konkurētspējīgu cenu.

AUGSTA EFEKTIVITĀTE
HoSt piedāvātā tvaika cikla elektriskā efektivitāte ir daudz
augstāka kā ORC (Organiskais Renkina cikls) tehnoloģijai.
Efektivitātes starpība ievērojami palielinās objektos ar jaudu virs
1MWel. Tvaika cikla ietvaros var saražot līdz pat par 40% vairāk
elektroenerģijas pateicoties:
• 30% augstākai cikla efektivitātei.
• Mazāks perifēro iekārtu elektroenerģijas pašpatēriņš. ORC
sistēmas termālās eļļas sūkņi patērē līdz 10% no ORC ciklā
saražotās elektroenerģijas.
• Augstāka tvaika katla efektivitāte lēnākas dūmgāzu plūsmas
savienojumā ar zemāku izplūdes gāzes temperatūru skurstenī.

HoSt iekārtām ir augstākā tvaika cikla efektivitāte, salīdzinot ar
tirgū esošajiem konkurentiem, pateicoties:
• Augsta spiediena un temperatūras tvaika apvienojumam ar
augstas efektivitātes vairāku pakāpju turbīnu un optimizētu
procesa integrāciju.
• Samazinātai dūmgāzu plūsmai pie zemāka papildus pievadītā
skābekļa apjoma, kas minimizē siltuma zudumus caur
skursteni.
• Zemāks perifēro iekārtu elektroenerģijas pašpatēriņš,
pateicoties maziem spiediena zudumiem sistēmā.

1 - 10 MWel
3 - 25MWsilt

Kopējā saražotā elektroenerģija [KWe]

HoSt piegādā ar biomasu kurināmas koģenerācijas stacijas ar elektroenerģijas
ražošanas jaudu no 1MWel līdz 10 MWel un siltuma ražošanai no 3MWsilt
līdz pat 25 MWsilt. Koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu virs 6 MWel
tiek veidotas no divām atsevišķām kurtuvēm savienojumā ar vienu lielākas
efektivitātes turbīnu. Modulārās koncepcijas priekšrocība ir transporta
izmaksu samazinājums, jo aprīkojuma platums nepārsniedz 4,2 metrus.

EFEKTIVITĀTE RADA ATŠĶIRĪBU
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Tvaika katla jauda
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Saražotais tvaiks (55 bar, 475°C)
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Tel: +371 6720 4617
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HoSt ir lielākais biomasas enerģētikas
risinājumu piegādātājs Nīderlandē un viens
no lielākajiem Eiropā.
Tāpat HoSt izstrādā un piegādā:

•

•

Biogāzes risinājumus kanalizāciju
dūņu, pārtikas pārstrādes atkritumu,
lauksaimniecības atkritumu un kūtsmēslu
pārstrādei.
Biomasas sadedzināšanas sistēmas.

Papildus galvenajam birojam, kas atrodas Enšēdē, Nīderlandē,

HoSt

HoSt ir plaši pārstāvēts visā Eiropā.

Thermen 10
7521 PS Enschede

Apvienotā Karaliste

Horvātija

The Netherlands

Bulgārija

Latvija

Tel: +31 (0)53 460 9080
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