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Recuperatie van Warmte 
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Berry van Nunen 
SynTherm 
 
 



                              
 
Technische Handelsonderneming 

Technische componenten en systemen tbv energie- en onderhoudsbesparing  

 

• GEM - Venturi condenspotten zonder bewegende delen 

• Thermal Energy Int. - Flu-Ace warmte recuperatiesystemen 

• Tom-Pac - Sealing compound voor lekvrije asafdichtingen 

• Wrap Seal – Leidingreparatiemiddel voor snel en effectief 

     repareren van lekkages aan alle soorten leidingen 

• TopWorx – Klepstandaanwijzers en eindschakelaars voor  

     extreme omstandigheden 

 

Stop de Verspilling! 



 

• Recuperatie van afvalwarmte / restwarmte van stoom- en 
warmwaterketels, WKK en procesdampen 

• Deze warmte benutten voor ruimteverwarming of hergebruik in 
processen  

• Brandstof besparen en emissies reduceren 

• Grote behoefte aan continue wamte en groot aanbod continue 
stroom van restwarmte komt de Flu-Ace tot zijn recht 

• Typische besparingen 5% tot 20% op jaarlijkse brandstofrekening 

• Gemiddelde terugverdientijd tussen 1 en 3 jaar 

FLU-ACE® - Direct Contact Condensor                         
            Recuperatie van Warmte 
 



                                   Vlampijpketel  
 



          Sankey Diagram Stoominstallatie  
 

18 % stack 
losses 

3% standing 
loss 

2 % blowdown 
loss 

5% condensate 
loss/flash 

5% pipework 
insulation loss 

10% steam 
trap loss 

2% pipe 
leakage 

100% fuel input 55% useful heat output 



Energiebalans Rookgassen 

Waterdamp afkoelen 

van 135°C naar 100°C

2%

Condenseren van de 

waterdamp

66%

Onderkoelen van de 

waterdamp van 100°C 

naar 25°C

9%

Afkoelen droge 

rookgassen

23%



Water in 15ºC 

Roogas in 135ºC 

Rookgas uit 25ºC 

Heet water uit 55ºC 

• Rookgassen afkoelen tot onder  

   dauwpunt (60°C – 65°C) 

• Waterdamp condenseren 

• Warmwater benutten in processen 

 

Omgevingslucht 25ºC 
        + Aardgas 

Flu-Ace Rookgascondensor 



Systemen voor warmterecuperatie bij stoomketels 

FLU-ACE® vs HR Competition 

Energy Utilization Efficiency vs. Exhaust 
Gas Temperature 

(°C) 

16     27     38    49     60    71     82     93   104   116   127   138  149   



Hoe zien die systemen er uit? 



 
Samenhang en Veiligheid 

 

• Toerengeregelde ventilator 
onderhoudt een constante 
statische druk bij toren inlaat 

 

• Regeling en besturing zorgen 
voor een optimaal werkpunt en 
een veilige werking  

 

• Ontwerp van Flu-Ace toren zorgt 
ervoor dat de oppervlaktes 
continu schoongewassen worden 



FLU-ACE Referentie 
Minas Basin Pulp and Power Application  

• Turnkey FLU-ACE op uitlaat  
droogsectie van papiermachine 

• 4.5 MW recuperatie 

• Gebruikt voor: 

• Suppletie ketelvoedingwater 

• Proceswater 

• Chemistry water 

• Vacuum sump 

• Luchtvoorwarming 

• 15% reductie brandstofolie 

• Jaarlijkse besparing $1,000,000 

• Payback 2 jaar 

 



FLU-ACE Referentie 
Fraser Papers Smelt Dissolving Tank Heat Recovery 

• Turnkey Flu-Ace Systeem  

      “smelt dissolving tank exhaust” 

• 3 MW recuperatie 

• Opwarming ketel suppletiewater en 
proceswater 80°C 

• Payback < 2 jaar 

• Systeem ontworpen voor “easy 
cleaning” nog niet nodig geweest 

• Voorkomen gebruik bunkerolie 
Jaarlijkse besparing $1,000,000 CAN 

 

 



FLU-ACE Referentie 
Kraft Foods Industrial Boiler and Dryer Application 

• Twee turnkey Flu-Ace Systemen 
geleverd: 

• Minute Rice Process Dryers & 
Steamer 

• NG/No.6 Oil Boiler Plant exhausts 

• 9 MW warmte recuperatie 

• Recuperatie en hergebruik van 80%   
tot 90% van de warmteverliezen van 
de drogers en ketels 

• 25% tot 30% reductie van aardgas en 
bunkerolie verbruik 

• Jaarlijkse besparing > $400,000 @ 
1996 energieprijzen 

• Payback 3.5 jaar bij prijsnivo 1996 

 



FLU-ACE Referentie 
Kelloggs Industrial Boiler Application 

• Reductie schoorsteenverliezen 
aardgas gestookte ketels 

• 1,5 MW warmte recuperatie 

• Recuperatie en hergebruik van  
80% tot 90% van de 
warmteverliezen van de ketels 

• 20% reductie van 
aardgasverbruik 

• Jaarlijkse besparing $655,000 

• Payback < 2 jaar (gevalideerd) 

 

http://www2.kelloggs.com/


FLU-ACE® Solutions 
Civic Hospital, Ottawa, Ontario 

• Flu-Ace systeem voor meerdere 

stoomketels  

• Systeem piek recuperatie:  

3 MW 

• Reductie van ketelbrandstof 

(aardgas en olie) verbruik van 

16% tot 20% 

• Jaarlijkse besparing $115,000 

(1991);                               

Huidig > $200,000 /jaar 

• Pay back < 5 jaar prijzen 1991 

• >25% reductie van CO2 

 



Samenvatting 

 

Flu-Ace Rookgascondensor 

 
• Recupereert tot wel 8 keer meer warmte  

dan shell & tube economisers 

 

• Payback < 2 jaar 

 

• Levensduur > 20 jaar 

 

• Toename van capaciteit en rendement 
stoomsysteem 

 

• RVS constructie en dataverzameling/opslag 
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A Cleaner Environment & Future  
Brought to You by: 
 
Thermal Energy International Inc…. 
 
 
Bedankt voor uw aandacht 
 

 

 


