BIOELEKTROWNIA W ANDIJK
BIOENERGIA

TECHNOLOGIE

Bioenergia to energia pochodząca z biomasy i posiadająca
istotne znaczenie w przekształceniu systemu energetycznego.
Dzięki energii wytwarzanej w Andijk, co roku oszczędzane jest
15 mln Nm3 (metrów sześciennych) gazu ziemnego. Biomasa to
biodegradowalny materiał organiczny, pochodzenia zarówno
roślinnego, jak i zwierzęcego. Istnieją trzy różne sposoby
wytwarzania bioenergii: spalanie, fermentacja i gazyfikacja.
Nowoczesne instalacje bioenergetyczne spełniają surowe
normy emisji i gwarantują zrównoważony charakter oraz
pochodzenie biomasy.

RYGORYSTYCZNE WYMOGI

W PIGUŁCE

CZYSTEGO SPALANIA
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Sprawdzone technologie, ciągłe innowacje i surowe normy
emisji skutkują ograniczeniem emisji ze spalania biomasy do
minimum. Dzięki rozbudowanemu i zaawansowanemu
układowi oczyszczania spalin nowoczesne instalacje stanowią
źródło nieznacznych emisji, w przeciwieństwie do kominków i
starych pieców opalanych drewnem.
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PRZYCIĘTE GAŁĘZIE
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Zielona energia
elektryczna jest
dostarczana do
sieci elektrycznej.
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Około 6,6% energii zużywanej w Niderlandach w 2019
r. stanowiło energię odnawialną. W przypadku ponad
60% tej energii jej źródło stanowiła biomasa (Źródło:
CBS, 2019 r.). Jedna czwarta całej zielonej energii jest
wytwarzana z drewna. 57% tego drewna to świeże
drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki
leśnej i krajobrazowej oraz obszarów zabudowanych.
Dotyczy to odpadów z Niderlandów, które są w całości
certyfikowane.
Niderlandy
mają
najbardziej
rygorystyczny system certyfikacji na świecie.
W Andijk spalane są wyłącznie ścinki pochodzące z
Niderlandów. Instalacja ta nie nadaje się do pelletu (na
przykład z krajów bałtyckich i/lub Ameryki Północnej.

Dzięki filtrowi workowemu, który zapewnia filtracyjną separację
pyłu, oraz rozbudowanej technologii oczyszczania spalin, takiej
jak katalizator DeNOx i wtrysk mocznika do komory spalania,
instalacja gwarantuje niskie emisje pyłu i tlenków azotu.
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Opalana biomasą elektrownia w Andijk spala biomasę drzewną
(ścinki) i przekształca ją w odnawialne zielone ciepło i zieloną
energię elektryczną. Jest to dobry przykład na coraz bardziej
zrównoważony charakter sektora ogrodnictwa szklarniowego.
Bioenergia nadaje się jednakże do wykorzystania również w
innych gałęziach przemysłu i w gospodarstwach domowych.
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* 8% Przekształcanie lasów i plantacji

POTENCJAŁ W
ZAKRESIE BIOMASY
Różne regiony oferują znaczny potencjał w zakresie
zrównoważonej biomasy, przewyższający nie tylko
obecny popyt, ale i ten zakładany w przyszłości.
Z potencjału sięgającego 784 kiloton suchej biomasy w
Niderlandach obecnie wykorzystuje się 78%. Pod
względem pochodzenia tego potencjału, 49%
pochodzi z niezbędnej przycinki na obszarach
zabudowanych, 30,5% z gospodarki krajobrazowej,
12.5% z gospodarki leśnej, a 8% z przekształcenia lasów
i plantacji.
49% z wykorzystywanego potencjału biomasy znajduje
zastosowanie do wytwarzania energii w Niderlandach.
45% podlega eksportowi, więc potencjalne może być
również wykorzystywane w kraju. Oznacza to, że dwie
trzecie niderlandzkiego potencjału w zakresie biomasy
nie jest jeszcze wykorzystywane w Niderlandach.
Źródło: Probos (2019 r.).
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OBNIŻA EMISJE NOX

15 MWth

SKRAPLACZ PARY

OCZYSZCZENIA SPALIN DLA OBNIŻENIA EMISJI

Dzięki
wydzielanemu
ciepłu szklarnie w
Andijk mają
zapewnioną
żądaną
temperaturę.

PALENISKO: 1 000 mg NOx/m³ spalin
NORMA: 145 mg NOx/m³ spalin

EMISJE NOX

INSTALACJA W ANDIJK*: 30 mg NOx/m³ spalin
40

°C

80

°C

* Są to wartości przewidywane w oparciu o projekty wcześniej zrealizowane przez HoSt

OCZYSZSkraplacz spalin
CZONE
stanowi ostatni
SPALINY etap oczyszczania

REDUCEERT EMISSIES
MULTICYKLON

FILTR WORKOWY

KATALIZATOR DeNOx

SKRAPLACZ SPALIN

spalin i zapewnia
czyste spaliny oraz
bardzo wysoką
sprawność
sięgającą 118%.

PALENISKO: 1 500 mg PM/m³ spalin
NORMA: 5 mg PM /m³ spalin

EMISJE CZĄSTEK
STAŁYCH (PM)

INSTALACJA W ANDIJK*: 1 mg PM/m³ spalin

* Są to wartości przewidywane w oparciu o projekty wcześniej zrealizowane przez HoSt

