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Biomassabrandstoffen zoals hout, stro, kaf of andere organisch afval 

zijn in grote hoeveelheden verkrijgbaar en biomassa is een aanzienlijk 

goedkopere brandstof dan aardgas en olie. 

HoSt, opgericht in 1991 door Holec en Stork en sinds 1999 zelfstandig, 

is actief in het ontwerpen, bouwen, bedrijven en onderhouden van 

biomassa gestookte energie-installaties. De verbrandingstechnologie 

is zeer flexibel in verwerkbare brandstoffen: vochtgehaltes van 10% 

tot 55% en brandstoffen met een laag assmeltpunt zoals stro, kaf, 

mest, olijfpulp, kippenmest en RDF (Refuse Derived Fuel). Daarbij 

kan HoSt de rookgasreiniging leveren om de uitstoot van NOx, zwavel, 

chloor, stof en andere vervuilende componenten te minimaliseren en 

te voldoen aan de gewenste emissienormen.

HoSt bio-energie installaties 
HoSt levert biomassa gestookte 
installaties vanaf 1 MWt tot 50 MWt. 
Voor capaciteiten boven de 25 MWt 
worden twee gescheiden biomassa 
verbrandingslijnen toegepast. Het is 
namelijk goedkoper om de ketels als 
complete modules naar de locatie 
te brengen. Bijkomende voordelen 
zijn verder de beperking van de 
bouwhoogte en een grote flexibiliteit 
voor de klant.

Flexibel in brandstof
De systemen zijn te stoken met 
een brede range aan biomassa 
brandstoffen, bijvoorbeeld met: 
 ▪ vochtgehaltes van 10% tot 55%;
 ▪ deeltjesgrootte tot 15 cm;
 ▪ laag assmeltpunt: zoals vervuild 

hout, stro, kaf, kippenmest, ander 
organisch afval of RDF.

Hoge beschikbaarheid
De HoSt installaties laten in praktijk een 
beschikbaarheid van 92% tot 94% zien.

De HoSt energiesystemen zijn te stoken met een brede range aan 
biomassa brandstoffen zoals RDF, hout, stro, kaf, olijfpulp, kippen-
mest of ander (organisch) afval.
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OPTIMALE VERBRANDING
Een flexibel proces met een optimale verbranding wordt gerealiseerd 
door een uitgekiende opbouw van de vuurhaard en een geavanceerde 
temperatuurbeheersing in de verschillende verbrandingszones.  
Dit wordt bereikt door:
 ▪ Het opdelen van het rooster in zones met elk een onafhankelijke regeling 

voor de toevoer van primaire lucht en van gerecirculeerde rookgassen. 
Hiermee is per zone de roostertemperatuur te sturen.

 ▪ Het vergassen van brandstof op het rooster. Het brandbare gas wordt boven 
het brandstof bed in twee stappen verbrand, te weten:
1. Onder het rooster wordt primaire lucht geïnjecteerd voor de eerste 

verbranding. 
2. Boven het rooster wordt secundaire lucht geïnjecteerd. Om de 

temperatuur te beheersen worden ook rookgassen geïnjecteerd.
3. In de vernauwing – een hoog turbulente zone – wordt tertiaire lucht 

toegevoerd. Hierdoor kan de verbrandingstemperatuur boven in 
de vuurhaard oplopen tot 1000 °C, met als resultaat een volledige 
verbranding en zeer lage emissies van CxHy, CO en NOx.

 ▪ Een robuuste beweegbare vloer, kettingschraper en invoersysteem geschikt 
voor verschillende biomassa brandstoffen en deeltjesgrootte tot 15 cm.

Multi-fuel talent
Door het zone-gecontroleerde verbrandingsproces kan de temperatuur van 
het rooster laag blijven, maar de temperatuur in de tweede fase voldoende 
hoog zijn. Door de lage verbrandingstemperaturen op het rooster kan een 
grote variëteit aan biomassa brandstoffen met een relatief laag assmeltpunt 
worden verwerkt. Te denken valt aan hout met blad, compost, stro, kaf of ander 
soortgelijke biomassa afvalproducten.

Hoge efficiëntie met lage emissies
Het zone-gecontroleerde verbrandingsproces resulteert in een hoog efficiënte, 
volledige verbranding met lage emissies van CxHy, CO en NOx. De hoge efficiëntie 
wordt behaald door de lage schoorsteenverliezen vanwege het minimale 
rookgasdebiet. Dit minimale rookgasdebiet wordt gerealiseerd door optimale 
verbranding met een concentratie van maar 3,5% tot 5% O2 in de rookgassen.

Minimale onderhoudskosten 
Het concept heeft een gunstig effect op het onderhoud. In het bijzonder:
 ▪ Lange levensduur van het rooster door de lage roostertemperaturen.
 ▪ Storingsongevoelig asafvoersysteem door een robuuste en natte ketting-

transporteur. Het systeem is relatief ongevoelig voor eventuele stenen, asag-
glomeraten en andere verontreiniging in de brandstof.

 ▪ Volledig geautomatiseerde asafvoer. Zowel de as aan het eind van het 
rooster, de door het rooster vallende as en de as van de multicycloon in de 
eerste fase van de rookgasreiniging, wordt opgevangen en afgevoerd met 
het natte asafvoersysteem.

 ▪ Het natte afvoersysteem zorgt ook voor een stofarm ketelhuis met een posi-
tief effect op de levensduur van de besturing en elektrische aandrijvingen.

Hoge beschikbaarheid
De HoSt installaties, met meestal 8200 draaiuren per jaar, hebben in de praktijk 
een beschikbaarheid van 92% tot 94%. Deze hoge beschikbaarheid wordt 
bereikt door:
 ▪ Een robuust ontwerp van de moving floor, transport en het voedingssysteem 

waardoor eventuele verontreiniging in de brandstof niet leidt tot blokkades.
 ▪ Een rooster met weinig onderhoud door de lage roostertemperaturen.
 ▪ De afwezigheid van een horizontale uitbrandkamer. Hierdoor zijn er geen 

extra reinigingsstops voor stofophoping nodig zoals die bij een horizontaal 
labyrint wel noodzakelijk zijn.

 ▪ Een optimaal ketelontwerp voor minimale vervuiling en voorzien van een 
automatische reiniging.

VERBRANDINGS 
TECHNOLOGIE 



BIOMASSA 
GESTOOKTE
KETELS

Cilindrische vlampijpketels
In de door HoSt geleverde cilindrische vlampijpketels staat het water in de 
cilinder om de vlampijpen. De rookgassen stromen door de vlampijpen. 
Voor een goede reinigbaarheid wordt het eerste deel uitgevoerd als 
stralingssectie waarin de verbrandingsgassen worden gekoeld voordat 
ze de vlampijpen instromen. De koeling in deze stralingssectie voorkomt 
harde en moeilijk te verwijderen asafzetting op de binnenzijde van de 
vlampijpen. 

Voor reguliere reiniging kunnen alle cilindrische ketels verder worden 
uitgerust met een perslucht roetblaassysteem om het aantal productiestops 
te minimaliseren. 

Horizontale cilindrische warmwaterketels
Horizontale cilindrische ketels zijn goedkoper. Hier tegenover staat 
het nadeel van meer productiestops voor reiniging van de installatie.  
HoSt past dan ook bij voorkeur verticale warmwaterketels toe. 

Verticale cilindrische warmwaterketels
In de verticale warmwater ketels stromen de rookgassen eerst naar 
beneden door de stralingssectie. Nadat de rookgassen onder in de ketel 
zijn omgekeerd, stromen de rookgassen door verticale pijpen omhoog. 
Door verticale stroomrichting zijn de pijpen met roetblazers beter te 
reinigen De valrichting van roet is altijd verticaal, in de stroomrichting 
of tegengesteld hieraan. Weggeblazen roet slaat niet weer neer zoals bij 
horizontale pijpen mogelijk is. 

Cilindrische stoomketels
Voor de stoomproductie tot 32 bar worden horizontale cilindrische 
ketels toegepast vanwege de lagere kosten. De rookgassen worden eerst 
afgekoeld in een stralingskoeler voordat de rookgassen de vlampijpen 
in gaan. Tot 20 bar wordt de stralingskoeler geïntegreerd in de ketel. 
Bij hogere drukken wordt een stralingskoeler, een grotere ruimte van 
membraanwanden, voor de ketelinlaat geplaatst.

Waterpijpstoomketels
In een waterpijpketel stroomt water door de pijpen en stromen de 
rookgassen om de pijpen. Waterpijpketels worden toegepast voor drukken 
vanaf 32 bar en bij moeilijke brandstoffen.

Dit type ketel is zeer goed automatisch te reinigen. Met een lans wordt 
een straal hogedrukstoom tussen de pijpen gespoten om het stof te 
verwijderen. De waterpijpbundels worden zo laag voor laag gereinigd. 

Moeilijke brandstoffen met veel natrium en kalium, zoals stro, kippenmest 
en pulp, hebben de neiging om harde steenachtige afzettingen te maken 
op de pijpen. Reinigbaarheid is daarom van groot belang; het sterke punt 
van de waterpijpketel.

Bij specifieke brandstoffen met een zeer laag assmeltpunt en bij RDF 
is de ketel opgebouwd in twee secties. De eerste sectie is een gekoelde 
membraamsectie; een stralingskoeler. Hierin wordt het verbrandingsgas 
met de aanwezige vliegas gekoeld voordat het de pijpbundels in gaat en 
zo wordt steenachtige asafzetting voorkomen. De tweede sectie bestaat 
uit de waterverdampingspijpen. 

VOORDELEN HOST KETELS

 ■ MINIMALE PRODUCTIESTOPS

 ■ PREVENTIE VAN VERVUILING

 ■ UITSTEKEND REINIGBAAR

 ■ COMPACT 

 ■ SNELLE MONTAGE



ROOKGAS 
REINIGING

Reinigingssysteem Multi-cyclonen Rookgascondensor Elektrostatisch filter Doekenfilter

Maximale reststofconcentratie < 150 mg/Nm3 < 100 mg/Nm3 < 20 mg/Nm3 < 5 mg/Nm3

Het type rookgasreiningssysteem is afhankelijk van de 
eisen die gesteld worden aan de reststofconcentratie.

HoSt levert ter complementering van de installatie ook de 
rookgasreinigingssystemen. HoSt heeft ruime ervaring met verschillende 
rookgasreinigingssystemen zowel bij installaties voor schone brandstoffen 
als bij installaties waar afvalstromen worden gestookt.

In overeenstemming met lokale eisen
In alle systemen wordt in een eerste stap stof met een multicycloon 
verwijderd. In de tweede stap vindt dan de daadwerkelijk rookgasreiniging 
plaats. De toe te passen rookgasreiniging is sterk afhankelijk van het 
brandstoftype en de lokale emissie-eisen. Meestal zijn de emissie-eisen 
bepalend welk filtersysteem achter de ketel wordt geplaatst.

Rookgascondensors worden toegepast bij een stofemissie-eis tot 100 
mg/Nm3 en bij schone brandstoffen. Bij een emissie-eis tot 20 mg/Nm3 

worden elektrostatische filters toegepast. Bij nog strengere stofeisen 
worden doekenfilters gebruikt.

Chemische verontreinigingen
Als er tevens chloor, zwavel of een andere chemische verontreiniging moet 
worden verwijderd, wordt absorbens-injectie toegepast. Absorbens-
injectie wordt altijd in combinatie met een doekenfilter toegepast. Het 
absorbent, bicarbonaat of kalk, wordt gekozen op basis van gewenste 
reinigingstemperatuur en concentraties van de verontreiniging. 
Additioneel kan actief kool worden gedoseerd.

Lage NOx emissie
HoSt heeft een speciale verbrandingstechnologie waardoor de NOx 
emissie relatief laag blijft. Is de NOx emissie echter te hoog, bijvoorbeeld 
als de brandstof veel stikstof bevat of als er lokaal strenge eisen aan de 
maximum NOx emissie worden gesteld, dan zijn additionele maatregelen 
nodig. In dat geval wordt ureuminjectie in de vuurhaard toegepast. 
Hiermee is de NOx uitstoot tot circa 50% te reduceren. Als de emissie-
eisen zeer streng zijn wordt een katalytisch deNOx systeem nageschakeld 
en kan met een katalysator de NOx-concentratie verder worden verlaagd. 



WKK
INSTALLATIES

VOORDELEN VAN DE HOST WKK-INSTALLATIES

 ▪ Hoge elektrische efficiëntie door de 
hogedruk waterpijpstoomketel in 
combinatie met efficiënte meertraps 
stoomturbine.  

 ▪ Een netto elektriciteitsopbrengst die 
20%-30% hoger is dan bij vergelijkbare 
installaties op basis van een ORC (Organic 
Rankine Cycle). Dit wordt behaald door een 
laag eigen energieverbruik en een hoge 
ketelefficiëntie. 

 ▪ Hoge beschikbaarheid: geleverde 
installaties draaien meer dan 8200 
draaiuren per jaar, wat overeenkomt met 
een beschikbaarheid van 94%. 

 ▪ Extra hoge elektrische efficiëntie in 
de zomer door de lagere temperatuur 
verwarmingswater, waardoor de stoom 
in de turbines verder kan expanderen en 
extra elektriciteit leveren. 

 ▪ Brandstof flexibiliteit: van zaagsel tot 
houtdelen van 15 cm, van 10% tot 55% 
vochtigheid en geschikt voor brandstoffen 
met laag assmeltpunt. 

 ▪ Hoge beschikbaarheid tegen uiterst 
competitief prijsniveau.

1 - 12 MWe 
1 - 50 MWt 

Winter Zomer

Elektriciteitsproductie 1 MWe 1 MWe

Watertemperatuur 90°C 65°C

Ovenvermogen 6,06 MWt 5,29 MWt

Ketelvermogen 5,29 MWt 4,61 MWt

Stoomproductie (55 bar, 475°C) 6,5 ton/u 5,7 ton/u 

Hoge efficiëntie
De elektrische efficiëntie van de HoSt stoomcyclus is veel hoger dan 
van een ORC (Organic Rankine Cycle). Dit verschil neemt significant 
toe bij installaties van meer dan 1 MWe. De elektriciteitsopbrengst 
van de stoomcyclus is tot 40% hoger door:
 ▪ 30% hogere cyclus efficiëntie.
 ▪ Lager eigen elektriciteitsverbruik. De thermische oliepomp 

van een ORC gebruikt tot 10% van de opgewekte elektriciteit.
 ▪ Een hogere ketelefficiëntie vanwege een lager rookgasdebiet 

in combinatie met een lagere rookgas temperatuur. 
 
 

In vergelijking met ander stoomcycli heeft de HoSt stoomcyclus 
een hogere efficiëntie:
 ▪ Hogedruk stoom met hoge stoomtemperatuur gecombineerd 

met een efficiënte meertrapsturbine en geoptimaliseerde 
procesintegratie. 

 ▪ Lage rookgasverliezen door laag rookgasdebiet, gerealiseerd 
door het innovatieve verbrandingssysteem met een lage 
zuurstofovermaat.

 ▪ Laag eigen energieverbruik door een laag drukverlies in het 
systeem.

DE EFFICIENCY MAAKT HET VERSCHIL
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HoSt levert biomassa gestookte WKK installaties van 1 tot 12 MWe en van  

1 tot 50 MWt. De Installaties van meer dan 6 MWe worden gebouwd als 

twee gescheiden verbrandingslijnen in combinatie met een grote efficiënte 

stoomturbine. Het voordeel van deze modulaire opzet is dat de ketels door de 

maximale breedte van 4,2 m over de weg zijn te transporteren.



HoSt is in Nederland de grootste leverancier 
van biomassa-energiesystemen. In Europa 
behoort HoSt tot één van de grootste 
leveranciers. 

HoSt ontwerpt en levert onder meer:

 ▪ Biogasinstallaties voor rioolslib, afval van 
levensmiddelen in de industrie, agrarische 
afval en mest.

 ▪ Biomassaverbrandingsinstallaties.

NL

HOST HOOFDKANTOOR 
 
Thermen 10 
7521 PS Enschede 
Nederland 
 
+31 (0)53 - 460 90 80 
info@host.nl 
www.host.nl

VOLG ONS

Bezoek onze website voor 
de contactgegevens van al 
onze lokale kantoren.

host.nl


