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1 WAT IS EEN MICROTURBINE? 
 

TECHNOLOGIE VAN MICROTURBINES 

Microturbines zijn gelijkaardig aan de grote gasturbines die voor vliegtuigmotoren en grote 
wkk-toepassingen ingezet worden.  Technologisch gezien zijn de microturbines echter 
enkele grootteordes kleiner: vanaf 30 kWel tot een honderdtal kWel, tegenover enkele MWel 
voor de “klassieke” gasturbines. 
 
Omwille van de kleine afmetingen van de microturbines, wordt de druk in de 
verbrandingskamer lager gehouden dan bij de grotere gasturbines tot ongeveer 3 à 5 barg.  
Indien dit niet zou gebeuren, zouden de lekverliezen langs kleine spleten relatief gezien een 
te grote negatieve invloed hebben op de prestatie en het rendement van de microturbine.  
Door de lagere druk in de verbrandingskamer, ontstaat er echter een opportuniteit voor het 
opdrijven van het elektrisch rendement van de microturbine: men kan namelijk een deel van 
de hete rookgassen gebruiken om de gecomprimeerde lucht net voor de verbrandingskamer 
voor te verwarmen.  Op die manier is er minder brandstof nodig om de rookgassen op de 
maximaal toelaatbare temperatuur voor de turbine te brengen. 
 
Figuur 1 geeft schematisch een microturbine weer.  Het grote verschil met de grote 
gasturbines is dus de aanwezigheid van de recuperator.  Deze halveert het brandstofverbruik 
voor de productie van eenzelfde elektrisch vermogen.  Praktisch komt het er op neer dat het 
elektrisch rendement van de microturbine zonder recuperator ongeveer 15% bedraagt terwijl 
dit met recuperator 25 à 30% bedraagt.  Zo komt het elektrisch rendement van de 
microturbine in de buurt van dit van de meeste grotere gasturbines. 
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Figuur 1: Schematische voorstelling van een microturbine 
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Figuur 2: Turbec T100 microturbine toegepast in een Zweedse komkommerkwekerij voor 
productie van warmte, elektriciteit en CO2 (foto: Turbec AB Malmö) 

VERGELIJKING TUSSEN MICROTURBINE EN MOTOREN 

Emissies 

Het grootste technologische verschil tussen een microturbine en een motor is de wijze van 
verbranding.  In een klassieke motor wordt het brandstof-luchtmengsel in opeenvolgende 
hoeveelheden in de verbrandingskamer gebracht en ontstoken.  Bij een microturbine 
geschiedt de verbranding in een continu proces.  Omdat een continu verbrandingsproces 
veel beter te controleren is dan een discontinu verbrandingsproces, heeft een microturbine 
doorgaans veel lagere emissies dan een klassieke motor.  Tabel 1 vergelijkt de emissies van 
microturbines met deze van motoren.  Voor de motoren werden de strengste emissiegrenzen 
van Vlarem-II gehanteerd.  Voor de microturbines zijn meetgegevens van de Turbec T-100 
microturbine neergeschreven (100 kWel). 
 
Tabel 1: Vergelijking emissies microturbines en motoren 

Emissie Microturbine Gasmotor 
Vlarem 

Dieselmotor 
Vlarem 

Elektrisch rendement 30% 30% 40% 
CO2 673 g/kWhel 673 g/kWhel 666 g/kWhel
NOx @ 5% O2 < 80 mg/Nm³ 500 mg/Nm³ 4000 mg/Nm³ 
CO  @ 5% O2 < 50 mg/Nm³ 650 mg/Nm³ 650 mg/Nm³ 
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Brandstoffen 

Een tweede verschil tussen de klassieke motoren en microturbines is de grote luchtovermaat 
waarmee de microturbines werken.  Een microturbine (met recuperator) gebruikt typisch 6 à 
8x meer lucht dan nodig is om een stoechiometrische verbranding te bekomen.  Motoren 
werken eerder bij een luchtfactor van 1 à 2.  De grote luchtovermaat impliceert dat 
microturbines meer spelingsruimte hebben voor het toepassen van verschillende 
brandstoffen.  Microturbines kunnen dan ook zonder al te veel problemen gebruikt worden 
voor de verbranding van laagcalorisch biogas, stortgas en zelfs ruw (en vochtig) aardgas. 
Microturbines bieden dus concrete perspectieven voor valorisatie van biogas uit 
biomassa(afvalstromen). 
 

Niveau van warmtevrijstelling 

Het derde verschil tussen motoren en microturbines is de manier van warmtevrijstelling 
voor WKK-doeleinden.  Bij een motor komt er warmte vrij op verschillende plaatsen en met 
verschillende temperaturen (zie Figuur 3).  De mogelijkheden om deze warmte effectief toe 
te passen, zijn dan ook bepaald door de temperatuurniveaus waarop warmte nodig is.  
Hierdoor zijn motoren in wkk-toepassingen veelal beperkt tot de productie van warm water 
(tot ca. 90 à 110 °C).  Speciale versies van motoren kunnen ook stoom genereren, maar 
doorgaans gaat dit gepaard met een daling van de totale brandstofbenutting. 
Bij een microturbine komt alle warmte via de rookgassen vrij.  Daardoor is er slechts één 
warmtewisselaar nodig om de warmte van de microturbine terug te winnen.  De maximale 
temperatuur bedraagt in dit geval ca. 250 °C. Indien de recuperator wordt weggelaten, stijgt 
de rookgastemperatuur tot 650°C. Dit gaat wel ten koste van het elektrisch rendement. 
Stoomproductie is hierdoor wel mogelijk. 
 

 
Figuur 3: Warmtevrijstelling bij gasmotoren 
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Onderhoud & betrouwbaarheid 

turbines (typisch 70.000 tot 100.000 RPM), blijken 

waliteit van de elektriciteitsproductie 

llen.  De generatoren zijn doorgaans direct 

 
Figuur 4: Rotor van een microturbine (foto: Turbec AB Malmö) 

Ondanks het hoge toerental van de micro
de microturbines minder onderhoud te vergen dan klassieke motoren.  Een servicebeurt 
(vervanging inlaatluchtfilter, duurt ca. 15 min.) is bij gebruik van aardgas slechts om de 
8000 draaiuren nodig, waar een gas- of dieselmotor elke 1000 tot 1500 draaiuren minstens 
een olieverversing vereisen.  De reden van dit langere onderhoudsinterval is dat bepaalde 
microturbines (Capstone-turbines) volledig olievrij werken.  Ze gebruiken luchtlagering. 
Naar betrouwbaarheid toe zijn er in de eerste projecten heel wat zwakke punten naar boven 
gekomen zoals de recuperator, elektronicaproblemen, ….  Deze kinderziektes zijn 
momenteel grotendeels opgelost.  De sindsdien opgestarte projecten tonen veelbelovende 
resultaten, maar zijn nog te recent opgestart om met zekerheid te kunnen stellen dat de 
beoogde doelen bereikt zijn.  
Verder is niet alleen de betrouwbaarheid van de microturbine op zich belangrijk, ook de 
perifere componenten van de microturbine moeten voldoen aan de 
werkingsomstandigheden. Een concreet aandachtspunt hier is bijvoorbeeld de bestendigheid 
van compressoren voor biogas. Deze compressoren moeten er voor zorgen dat het biogas op 
de gewenste invoerdruk voor de verbrandingskamer wordt gebracht. Zij zijn net als de 
microturbine onderhevig aan de verontreinigingen van de energiebron zoals H2S en 
siloxanen. Bepaalde fabrikanten hebben projecten gestart met beperkte voorreiniging van de 
biogasstroom en trachten momenteel de levensduur van de compressoren te evalueren. 
 
 

K

Microturbines draaien op bijzonder hoge toerenta
op de turbine-as gekoppeld (zie Figuur 4).  Het is dan niet mogelijk de generatoren direct 50 
Hz-elektriciteit te kunnen laten produceren (wel 1 à 2 kHz).  Daarom moet een elektronische 
invertor ervoor zorgen dat de hoogfrequente elektriciteit van de microturbine-generator 
omgevormd wordt tot de benodigde 50 Hz-netfrequentie.  Nu is het mogelijk om deze 
invertor zodanig uit te breiden dat de geleverde elektriciteit bijzonder goed de vraag kan 
volgen.   
 

Generator 

Compressor
Turbine 
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Hiervoor wordt er een accu in de invertor ingebouwd.  Wa
stijgt, gaat de accu in eerste instantie de piek opvangen.  Te
van de microturbine opgedreven zodat de elektriciteit die de mi
seconden gelijk wordt aan de vraag.  Sta
generatorvermogen van de microturbine kunnen door dit systeem
word

nneer de elektriciteitsvraag plots 
gelijkertijd wordt het toerental 

croturbine levert, na enkele 
pveranderingen van de grootteorde van het 

 zondermeer opgevangen 

Klass n draaien doorgaans op een eerder laag toerental (grootteorde 1500 à 3000 
RPM).  Daardoor drijven zij meestal een alternator aan die direct 50 Hz elektriciteit levert.  
Gevolg hiervan is dat het toerental van de motor quasi niet mag variëren.  De regelbaarheid 
van de elektriciteitsproductie bij een klassieke motor is dan ook minder dan bij een 
microturbine aangezien de volledige wijziging in elektriciteitsvraag moet opgevangen 
worden door een zeer nauwkeurige regeling van de 
elektriciteit opdat het toeren tor stabiel zou blijven. 
 

Brandstoftoev

itsproductie uit de turbine voor zijn rekening. Dit wil zeggen: een 

oorschakelen van een microturbine 
op een ketel waar de hete rookgassen uit de microturbine de verbrandingslucht voor de ketel 
vormen.  In het alternatieve geval (klassieke ketel) zou de ketel verbrandingslucht op 
omgevingstemperatuur aanzuigen en deze lucht in eerste instantie moeten opwarmen tot de 
temperatuur van de rookgassen van de microturbine.  Naar energiebesparing toe, wil dit 

en. 
ieke motore

brandstoftoevoer en de geproduceerde 
tal van de mo

oer 

Omdat de verbrandingskamer van een microturbine op een hoge druk staat, moet ook de 
brandstof op een hoge druk gebracht worden (typisch 3 tot 9 barg).  Dit betekent dat een 
microturbine niet zonder meer op eender welk aardgasnet aangesloten kan worden.  Indien 
de druk in het gasnet (of van de brandstof in het algemeen) te laag is, moet er een extra 
gascompressor voorzien worden.  Dergelijke compressor neemt typisch 5 à 10% van de 
elektricite
rendementsverlies van 1,5 à 2 % op het elektrisch rendement. 
Bij klassieke gasmotoren geschiedt de brandstoftoevoer op atmosferische druk zodat deze 
motoren zonder meer op het aardgasnet aangesloten kunnen worden.  Bij dieselmotoren 
moet de brandstof wel op een hoge injectiedruk gebracht worden (tegenwoordig enkele 
duizenden bar).  Hiervoor volstaat echter een brandstofpomp welke relatief gezien veel 
minder energie verbruikt dan een brandstofcompressor. 

 

Prestaties 

Door toepassing van de recuperator in de microturbines is het mogelijk om het elektrisch 
rendement van de turbines vrij hoog te brengen tot 25 à 30%.   
Op voorwaarde dat de warmte op een voldoende lage temperatuur benut kan worden (max. 
70 °C retour), kan een gasmotor echter een hoger totaalrendement dan de microturbine 
bereiken.  De reden hiervoor ligt in de veel hogere luchtovermaat van de microturbine 
waardoor het rookgasverlies bij eenzelfde rookgastemperatuur hoger is dan bij een 
gasmotor.  Een gerecupereerde microturbine welke in een klassiek wkk-concept aangewend 
wordt heeft een typisch totaal rendement van 72 à 78%, waar dit bij kleine gasmotoren 
gezwind boven de 80 % gaat. 
In bepaalde specifieke toepassingen is het echter mogelijk om het totaal rendement van de  
microturbine op te drijven tot 100%.  Meestal zijn dit toepassingen waar een klassieke 
motor niet aan de orde is.  Een voorbeeld hiervan is het v
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zeggen dat de rookgassen van de microturbine door toepassing in een “bijstookketel” in 
wezen tot op omgevingstemperatuur en dus voor 100% benut worden.  Dergelijke bijstook 

ijk met de rookgassen van een klassieke motor omdat de luchtfactor bij deze 
g is om nog een naverbranding te verwezenlijken. 

is niet mogel
motoren te laa
 

Geluidsniveau 

Een typsiche geluidsproductie van een microturbine bedraagt 65 dBa @ 10 m en doet zich 
hoofdzakelijk in de hoge toeren voor.  De µT produceert bijgevolg een fluittoon analoog aan 
een vliegtuigmotor.  Dit geluid is mits aanbrengen van wat isolatie echter zeer makkelijk af 
te schermen.  Bepaalde fabrikanten voeren dergelijke geluidsisolatie standaard en met 
succes uit (75 dBa @ 1 m). 
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2 MOGELIJKE TOEPASSINGEN 
 
In Vlaanderen (België) is er nauwelijks activiteit rond microturbines.  In bijvoorbeeld 
Nederland en Duitsland zijn er al enkele tientallen projecten lopende.  Een belangrijke reden 
voor dit verschil is dat er in bv. Nederland en Duitsland reeds enkele lokale leveranciers van 
microturbines op de markt actief zijn waar in Vlaanderen tot op heden de activiteiten van 
verdelers miniem waren.  Aangezien het een nieuwe technologie betreft, is het ook logisch 
dat de verdelers in eerste instantie hun binnenlandse markt bewerken. 
 

ALGEMEEN 

Microturbines kunnen toegepast worden op een breed gamma van energiebronnen zowel 
fossiele als hernieuwbare. Bovendien kan naast elektriciteit de warmte ook op diverse 
manieren aangewend worden. Onderstaande figuur geeft deze mogelijkheden schematisch 
weer. 
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Figuur5: Energiebronnen en eindproducten van microturbines 

In volgende paragrafen worden de toepassingsmogelijkheden van microturbines per sector 
toegelicht. 
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TUINBOUW (ZIE OOK BIJLAGE 1) 
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Ketel
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Gebaseerd op Groningen aardgas
met stookwaarde 31,65 MJ/m3

Aardgas
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38 m3/h

Aardgas
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Test opstelling  

Figuur 6: E.ON Energie Totaal concept (Bron E.ON Benelux) 
 
 
Specifieke concepten 
 
In de huidige toepassingen worden microturbines in de tuinbouw ingezet voor warmte- 
elektriciteit- en CO2 productie. Ze worden steeds in min of meerdere mate geïntegreerd met 
de ketelinstallatie. Dit kan gaan tot volledige voorschakeling aan de brander van de ketel.  
In deze situatie worden de microturbines hoofdzakelijk gevoed met aardgas. Het is echter 
niet uit te sluiten dat voldoende organisch restafval in het tuinbouwbedrijf aanwezig is om 
via vergisting ook biogas te valoriseren. Hiervan zijn echter nog geen concrete projecten 
bekend. 
Twee groepen hebben een specifiek concept voor de tuinbouw ontwikkeld. 
 
• Gasunie en Geveke Motoren hebben de BurnerGen™ ontwikkeld voor de directe 

koppeling van een C60-µT met een ketel van ca. 4 MWth.  De zuurstofrijke rookgassen 
(18% O2) van de µT worden naverbrand door een omgebouwde Oertli Induflam -
brander.    Merk op dat in dit geval de brandstofbenutting door de µT 100% bedraagt 
aangezien de µT de ketel van rookgassen op ca. 250 °C voorziet (155 kWth) terwijl in de 
referentiesituatie de ketel deze 155 kWth zelf moet bijstoken door extra gas toe te voegen 
(lucht op omgevingstemperatuur). 
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• E.ON heeft in samenwerking met Turbec, Cogen Projects en Van Dijk Heating een 
analoog systeem ontwikkeld en brengt dit op de markt  als het concept “Energie Totaal”.  
Dit concept is specifiek op de glastuinbouw gericht met de bedoeling van benutting van 
de CO2 voor bemestingsdoeleinden. Een dergelijk systeem is momenteel in 
demonstratiefase in een tuinbouwbedrijf in Nederland (zie figuur 6) 

 
Voordelen 
 

- Een hoog totaal rendement is mogelijk want de warmte van de rookgassen 
wordt volledig benut. Indien gewenst kan een voorraadvat voorzien worden om 
warmte op te slaan indien er geen warmtevraag is. 

- CO2 bemesting met rookgassen is een mogelijkheid. Hierbij zijn de emissies 
van NOx en onverbrande bestanddelen zeer laag waardoor geen rookgasreiniging 
noodzakelijk is. Bij gasmotoren zijn de emissies duidelijk hoger. 

- Werking bij netuitval is nog steeds mogelijk indien elektriciteit voor de ketel 
door de microturbine wordt geleverd. 

- Microturbines zijn interessant voor het leveren van de basislast van 
elektriciteit. 

- Bij voorschakeling van de microturbine aan de ketel worden de NOx emissies 
extra gereduceerd door de toegevoerde rookgassen aan de verbrandingslucht. 

 
Aandachtspunten 
 

- Aanvullende voorzieningen voor CO2 bemesting (bv. bijstook) zijn 
noodzakelijk want de CO2 bijdrage door de microturbine is te beperkt: ongeveer 
60-70 kg/uur bij 100 kWe vermogen. 

- Indien geen hogedruk aardgasleiding aanwezig is moet een gascompressor 
voorzien worden. 

- De huidige vermogens zijn te beperkt voor het leveren van het nodig elektrisch 
vermogen in geval van groeibelichting. Microturbines worden wel verwacht 
naar een grotere vermogensrange te evolueren in de volgende jaren. 

- Voorschakeling aan de ketel vraagt aandacht voor de koppeling microturbine – 
brander: bestendigheid van brander tegen temperaturen van ongeveer 300°C, 
onderlinge onafhankelijkheid, gepaste regeling, onderlinge verhouding van 
vermogens. In ontwikkelde concepten wordt met deze aspecten rekening 
gehouden. 

- Om de emisssies voldoende laag te houden voor CO2 bemesting kan de 
microturbine best niet lager dan 75% belast worden. Ideaal is 100% 
vollastwerking bij CO2 bemesting. 

 
Een meer uitgebreide bespreking van mogelijkheden in de tuinbouwsector is te vinden in 
Bijlage 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 11



 
Voorbeeldprojecten 
 

Bedrijf Plaats  Technologie/toepassing  Referentie 
Komkommerkwekerij 
Klitte & Lund 

Zweden TURBEC 100 kWe 
Warmte + elektra + CO2 
bemesting 

http://www.omes-eu.com/demosites/index.htm 

Glastuinbouw 
 

UK Capstone 30 kWe 
Warmte + elektra + CO2 
bemesting 

http://www.advantica.biz/news/Advantica_Forms_
Distribution_AAgreement_with_Capstone.htm 

Glastuinbouw NL TURBEC 100 kWe 
E.ON totaal concept 
Warmte + elektra + CO2 
bemesting 

http://www.eon-
benelux.com/nl/services/fs_services.htm 

 

 
 

(zie figuur 2) 
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GEBOUWVERWARMING EN KOELING: KANTOREN, HOTELS,… 

Specifieke concepten 
 
Meestal worden microturbines op aardgas toegepast.  Ze worden via een warmtewisselaar 
ingekoppeld in de bestaande warmwaterkringen. 
In de energievoorziening van grote gebouwen met behoeften aan air-conditioning (koeling + 
verwarming) worden microturbines ingezet voor de productie van warmte, koude en 
elektriciteit, de zogenaamde trigeneratie. De koude wordt meestal voorzien via 
absorptiekoeling. Hierbij wordt de warmte van de microturbine gebruikt om de 
absorptieproces van de koeling in gang te houden. Zo kan de microturbine niet alleen in de 
winter maar ook in de zomer draaiuren maken.  
 
Voordelen 

- De economische haalbaarheid van microturbines (zonder trigeneratie) in de 
verzorgingssector is aanvaardbaar, d.w.z. ongeveer 5 jaar indien WKK-
certificaten worden meegerekend en indien voldoende draaiuren en goede 
warmtewisseling worden verondersteld. Voldoende hoge basiswarmtevraag en 
gelijktijdigheid van warmte- en elektriciteitsvraag zijn bepalend voor de 
economische haalbaarheid. 

 
Aandachtspunten 
 

- Belangrijk bij deze toepassingen is op voorhand te bepalen of het aantal 
draaiuren dat gerealiseerd kan worden hoog genoeg (bij voorkeur >6000 h/jaar) 
is om economisch rendabel te werken. 

- De efficiëntie van de warmtewisseling is van groot belang om de thermische 
efficiëntie hoog te houden. Dit bepaalt mee de economische haalbaarheid vermits 
het toekomstige systeem van wkk-certificaten gebaseerd is op de relatieve 
primaire energiebesparing. De keuze van een aangepaste warmtewisselaar 
verdient dus de nodige aandacht. 

- Gascompressie is in veel gevallen noodzakelijk vermits gasdruk bv. op 5 bar niet 
altijd aanwezig is. 

- Men moet de nodige maatregelen  om geluidshinder te beperken indien de 
opstelling dicht bij bewoonde ruimtes of kantoorwerkruimtes is gesitueerd. 

- Qua veiligheid dienen de voorschriften voor het type gebouw gerespecteerd te 
worden, aandacht is onder meer nodig voor gascompressie (bv. CE-markering). 

- Bij trigeneratie moet wel rekening gehouden worden met een hogere 
investeringkost en een mogelijke verlaging van de globale efficiëntie. De 
absorptiekoelmachine moet immers hoge temperatuur warmte (+90°C aanvoer, 
+85°C retour) toekrijgen om een voldoende efficiëntie te hebben, dit verlaagt het 
globale jaarlijkse thermisch rendement van de WKK en bijgevolg de 
mogelijkheden om te voldoen aan de 5%-eis van het kwaliteitscriterium voor 
WKK. Ter illustratie: bij een stijging van de rookgastemperatuur van de 
microturbine na warmtewisseling van 80°C naar 100°C daalt het thermisch 
rendement met ongeveer 5%. Het is erg moeilijk om een globale lijn voor 
economische haalbaarheid van een dergelijk totaalproject te becijferen maar 
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trigeneratie ligt vrij moeilijk in vergelijking met een compressiekoelmachine die 
via het elektriciteitsnet wordt aangedreven; een beoordeling moet geval per geval 
gebeuren. 

 
 
 

 
 

Figuur 7: Microturbine gekoppeld met absorptiekoeling bij Bayerngas (D) (bron 
Energieprojecten) 

 
Voorbeeldprojecten 
 

Bedrijf Plaats  Technologie/toepassing Referentie 
Ziekenhuis VSA 

Santa Fe 
Capstone 60 kWe + Unifin 
warmtewisselaar 
Warmte + elektra  

http://www.microturbine.com/installations/ 

Ziekenhuis Barcelona, 
Spanje 

Bowman 80 kWe Warmte + 
koude + elektra 

http://www.bowmanpower.co.uk/case_studies.html 

Bayerngas 
Kantoorgebouw 

Duitsland 
 

Capstone 30 kWe 
Warmte + + koude + elektra  

http://www.energieprojecten.nl/library/GWf_Oldenbou
rg.pdf 

Kävlinge 
Scholen-
appartementen 
complex 

Zweden Turbec 100 kWe 
Warmte + elektra 

http://www.omes-eu.com/demosites/index.htm 
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ZWEMBADEN 

Specifieke concepten 
 
Een combinatie (cascadeschakeling van microturbine met condenserende ketels, waarbij de 
microturbine prioriteit krijgt) behoort tot de mogelijkheden. Specifieke warmtewisselaars 
werden in concrete toepassingen reeds geoptimaliseerd.  
 
Voordelen 
 

- Indien de microturbine kan gecombineerd worden met lage temperatuurkringen 
zoals de verwarming van een buitenzwembad dan kan de energetische efficiëntie 
zeer hoog zijn (tot 96% gemeten). 

 
Aandachtspunten 
 

- Voor de recuperatie van latente warmte in de rookgassen is een zeer lage 
temperatuur verwarmingskring noodzakelijk. Door de hoge luchtovermaat in de 
rookgassen ligt het dauwpunt immers een stuk lager ten opzichte van 
bijvoorbeeld gasmotoren/gasketels: bv. 29°C tov 55°C. Dit wil zeggen dat men 
veel verder moet koelen om de rookgassen te condenseren. 

- Gascompressie is meestal noodzakelijk. 

  
Figuur 8: Microturbine in bosbad Putten (NL): 20.000 draaiuren (bron: GEVEKE) 

 
Voorbeeldprojecten 
 

Bedrijf Plaats  Technologie/toepassing Referentie 
Zwembad 
Panoramabad 

D 
Frankfurt 
Am Main 

TURBEC 100 kWe 
Warmte + elektra  

http://www.energieprojecten.nl/microturbines/10
24x768/start.html 

Bosbad Putten NL Capstone 30 kWe 
Warmte + elektra  

http://www.energieprojecten.nl/microturbines/10
24x768/start.html 

INDUSTRIËLE OVENS 

Specifieke concepten 
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De rookgassen van de microturbine worden volledig in een droog- of bakoven ingevoerd. 
Vermits zij voldoende O2 bevatten is naverbranding mogelijk. In industriële toepassingen is 
meestal een gasnet op hoge druk aanwezig zodat gascompressie niet nodig is. 
 
Voordelen 
 

- Meestal is geen gascompressie nodig. 
- Volledige thermische benutting van de rookgassen met een goede economische 

haalbaarheid (bv. NL project terugverdientijd 2,9 jaar inclusief subsidies). 
 
Aandachtspunten 
 

- Het geleverde vermogen van de microturbine hangt af van de temperatuur van de 
aangezogen lucht. In deze omgevingen van hoge temperatuur is het daarom soms 
nodig een extra buis te voorzien voor buitenluchttoevoer naar de microturbine. 

- Werking in omgeving van hoge temperaturen (ovens), kan nadelige gevolgen 
hebben voor de levensduur van de elektronica van de toestellen. Hiervoor dienen 
de nodige afschermende maatregelen te worden genomen. 

- In industriële omstandigheden moet rekening gehouden worden met mogelijk 
stofverontreiniging. 

Figuur 9: Microturbine in steenbakkerij Oude Pekela (NL) bron GEVEKE 
 
Voorbeeldprojecten 
 

Bedrijf Plaats  Technologie/toepassing Referentie 
Oude Pekela 
Steendroging 

NL 
 

Capstone 30 kWe 
Directe warmte + elektra  

http://www.energieprojecten.nl/microturbines/1024x
768/start.html 

Steenfabriek UK 2x Bowman 80 kWe http://www.bowmanpower.co.uk/case_studies.html 
Meubelfabrikant VSA 

Californië 
Capstone 60 kWe 
Directe warmte + elektra 

http://www.microturbine.com/installations/region.cf
m?OptionID=34 

 

VALORISATIE VAN BIOGAS (ZIE OOK BIJLAGE 2) 

De valorisatie van biogas omvat een brede waaier van toepassingen in verscheidene 
sectoren zoals mestverwerking, voedingsindustrie, storten, waterzuivering, slachthuizen, 
pulp- en papierindustrie en houtafval. Iedere sector heeft zijn eigen specifieke 
eigenschappen (calorische waarde van biogas, zwavelgehalte, aanwezigheid van 
siloxanen,…). Hieronder worden de grote lijnen voor biogasvalorisatie geschetst. 
 
Specifieke concepten 
 
Afhankelijk van de samenstelling van het biogas bestaan alle microturbine-installaties op 
biogas uit volgende onderdelen in het voortraject: 

- Een biogasverwerkingsinstallatie (anaërobe vergisting of vergassing) 
- Een voorbehandelinginstallatie:  

o Een ontvochtiger 
o Een siloxaanfilter 
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o Een ontzwaverlingsunit 
- Een compressor 

Indien nodig kan ook nog een biogasstockage voorzien worden. Het aanbod van biogas in 
bepaalde sectoren is immers sterk variabel in functie van de tijd. 
 
Figuren 9 en 10 geven schematisch hoe een theoretisch concept enerzijds in een bedrijf met 
voldoende vergistingscapaciteit (bv. voedingssector) en anderzijds in een stortgas er kan uit 
zien. 

Vergister

Verwarming
vergister

Biogas

Warmte

Buffer

Rest biogas
naar microturbines

Biogas
naar fakkel

µTµTµT

 
Figuur 10: Theoretisch concept voor microturbine toepassing met biogas 

 

Collectie

Elektriciteitsnet

Stortgas

Distributie

Affakeling rest

Container met WKK productie-eenheden

 
Figuur 11: Schematische weergave van stortgasvalorisatie 

 
Voordelen 
 

- Microturbines vertonen in vergelijking tot motoren nauwelijks rendementsdaling 
(elektrisch) bij werking met laag calorische brandstoffen (> 30% methaan). 
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- Bij stortgastoepassingen met afnemend aanbod van stortgas in functie van de tijd 
kunnen microturbines een flexibele oplossing bieden vermits aansluiting (in 
containers) zeer eenvoudig is en geïnstalleerde units kunnen weggenomen 
worden en elders ingezet kunnen worden. 

- Bepaalde technische problemen met motoren (kleppen) komen niet voor bij 
microturbines. Onderhoudskosten en kosten voor vervanging van onderdelen 
kunnen hierdoor lager zijn. 

- Groenestroomcertificaten maken het economisch plaatje van de WKK op biogas 
aantrekkelijk (terugverdientijden van 3 jaar zijn haalbaar). 

- In bepaalde sectoren kan de warmte onder vorm van stoom worden 
gevaloriseerd. Stoomvalorisatie is specifiek voor microturbines vermits de 
warmte onder 1 bron op hoge temperatuur aanwezig is. 

 
Aandachtspunten 

- Door de lagere elektrische efficiëntie van microturbines ten opzichte van 
gasmotoren is de opbrengst aan groenestroomcertificaten lager. Dit is een 
nadelig aspect in de economische vergelijking. 

- Gascompressie is steeds noodzakelijk. Veel compressoren momenteel 
beschikbaar op de markt zijn echter gevoelig voor verontreinigende bestanddelen 
en vocht in het biogas. Een aangepaste gasvoorbehandeling is dus noodzakelijk 
en heeft een belangrijke impact op de totale investeringskost (zie verder 
hoofdstuk Economische aspecten). Op dit vlak is de Eltacon unit met 
gascompressor, koeler en siloxaanfilter een oplossing die reeds in 
stortgastoepassingen werd ingevoerd. Ontwikkelingen zijn nog te verwachten op 
het vlak van ontzwaveling met ijzerweefsel. Deze zou slechts de helft kosten van 
de huidige koolstof-systemen. 

- Bij sectoren met een variërend aanbod aan biogas (bv. diepvriesgroenten sector) 
is opslag van biogas noodzakelijk om een voldoende aantal draaiuren te maken. 
Voor dergelijke buffering is de opstelling van een zoneringsdossier voor de 
veiligheid noodzakelijk. 

 
 

Figuur 12: Microturbine in afvalwaterbehandeling in Zwitserland (bron: Verdesis) 
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Voorbeeldprojecten 
 

Bedrijf Plaats  Technologie/toepassing Referentie 
Frick 
Waterzuivering 

Zwitserland 
 

Capstone 30 kWe 
Warmte + elektra  

http://www.energieprojecten.nl/microturbines/10
24x768/start.html 

Cunéo 
Stortgas 

Italië Capstone 30 kWe 
Warmte + elektra 

Verdesis 

Mariestad 
Afvalverwerking 

Zweden Turbec 100 kWe 
Warmte + elektriciteit 
voor gebruik op de plant 

http://www.omes-eu.com/demosites/index.htm 

 
Verscheidene projecten met stortgas (> 100) en afvalwaterbehandeling (100) werden ook in 
de VSA gerealiseerd .  
In België is momenteel een project in voorbereiding bij AIVE in Marche en Famenne. Dit is 
een project van een afvalwaterbehandelingsinstallatie gecombineerd met een Capstone 30 
kWe en een Eltacon unit met gascompressie, ontvochtiging en siloxaanfilter.  
Bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek (Vito) in Mol is 1 microturbine 
opgesteld (Capstone 30 kWe) die voor onderzoeksdoeleinden met biogas wordt bedreven.  
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3 WAT KOST EEN MICROTURBINE? 
 
De financiële balans van een wkk-installatie wordt schematisch weergegeven in 
onderstaande figuur. 
 

KOSTEN BATEN 
- Investeringskosten 
- Vaste en variabele exploitatiekosten 

(onderhoud, bediening,…) 
 

- Besparing op de energierekening 
Zonder microturbine 

1. elektriciteitsaankoop 
2. brandstofkost ketel 

Met microturbine 
1. aankoop noodstroom 
2. lagere aankoop gas/elektra 

- Subsidies 
 

Figuur 13: Kosten/baten van een WKK-installatie 
 
De investeringkosten 
 
Onderstaande tabel geeft aan dat de investeringkost voor een microturbine (include. 
installatatiekosten) uitgedrukt per kW geïnstalleerd elektrisch vermogen zich momenteel in 
de buurt situeert van de investeringen voor gasmotoren. Des te hoger het vermogen des te 
lager de kost per kWe. Een gemiddelde kost van 1300 €/kWe, kan worden aangenomen.  
Vermits de microturbines nog niet in grote reeksen geproduceerd worden kan aangenomen 
worden dat deze kostprijs in de toekomst nog zal dalen. Deze dalende tendens is nu reeds 
ingezet. Het is echter niet mogelijk te bepalen hoe groot deze daling juist zal zijn.  
 
Voor de compressor moet ongeveer 5.000 à 8.000 € gerekend worden. Dit is uiteraard 
afhankelijk van het drukverschil dat men moet overbruggen. Dit betekent voor een 30 kW 
unit toch al snel meer dan 10% van de totale kost.  
 
De investeringkost bij biogasversies van microturbines zal hoger zijn (10 tot 40% 
afhankelijk van type en vermogen) vermits deze toestellen moeten voorzien tegen nadelige 
omstandigheden zoals een hoger risico op corrosie. 
 
Bij biogasinstallaties moet bovendien een extra investering voor de gasvoorbehandeling 
meegerekend worden. Deze kosten kunnen hoog oplopen tot 15.000 € en meer. Bij enkele 
voorbehandelingsinstallaties is de compressor wel geïntegreerd. Bovendien zijn er 
ontwikkelingen in de maak die deze kosten aanzienlijk kunnen verminderen (halveren). 
 
 
 
 
 Aardgas Biogas 
Capstone 30 kWe 1.700 €/kWe 1.900 €/kWe 
Capstone 60 kWe 1.300 €//kWe - 
Turbec 100 kWe 1.200 €/kWe 1.700 €/kWe 
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Tabel 2: Investeringkosten voor microturbines 

 
Onderhoudskosten 
 
De onderhoudskosten van een microturbine liggen laag in vergelijking tot gasmotoren. 
Ruwweg kan aangenomen worden dat ze de helft lager zijn. Bij aardgasturbines bedraagt 
een typische kost 7 €/MWhe  
De onderhoudskost voor microturbines op biogas kan door de meer agressieve 
werkingsomstandigheden aanzienlijk hoger zijn tot 17 €/MWhe. 
Deze onderhoudskosten zijn gebaseerd op de ervaringen uit de huidige lopende projecten. 
Er moet wel vermeld worden dat het aantal projecten die een volledige levensduur achter de 
rug hebben beperkt is. 
 
Steunmaatregelen 
 
Microturbines komen voor volgende steunmaatregelen in aanmerking: 
 
- Ecologiesteun 
- Investeringsaftrek 
- Steun voor demonstratieprojecten 
- WKK-certificaten (onder voorbehoud): voor zover de microturbine voldoet aan het 

kwaliteitscriterium voor WKK zijnde 5% RPEB (relatieve primaire energiebesparing); 
bijlage 2 geeft een meer gedetailleerde toelichting over het voldoen van 
microturbineprojecten aan het WKK-kwaliteitscriterium. 

- Groenestroomcertificaten in het geval een groene energiebron in dit geval biogas of gas 
uit houtvergassing wordt toegepast 

 
Indien zowel groene stroom als WKK-certificaten kunnen toegepast worden, blijkt dat de 
groenestroomcertificaten veruit de grootste impact hebben op de economische haalbaarheid. 
Verder moet ook vastgesteld worden dat, door de lagere elektrische efficiëntie van 
microturbines ten opzichte van gasmotoren, de opbrengst in groenestroomcertificaten 
globaal gezien kleiner zal zijn. 
 
Voor verdere info: www.energiesparen.be 
 
Typische cijfers voor economische haalbaarheid 
 
De economische haalbaarheid van een microturbineproject is sterk projectafhankelijk en 
moet dus met een gerichte haalbaarheidsstudie bepaald worden. Globaal kan men wel 
stellen dat in gunstige toepassingen zoals industriële ovens en biogasvalorisatie de 
terugverdientijd tussen 3 à 5 jaar kan liggen en dit zonder demonstratiesteun. 
Bovenvermelde cijfers zijn bevestigd door concrete haalbaarheidsstudies in bepaalde 
sectoren. 
 
In het algemeen zit de economische haalbaarheid dus goed in installaties waar: 
- Geen investeringen voor gascompressie nodig zijn en de volledige warmte kan worden 

benut; bv. ovens 
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- Biogas aanwezig is als gratis energiebron die anders wordt afgefakkeld en waarbij 
tegelijkertijd een voldoende warmte/stoom-afname is. 

 
Voor typsiche lage temperatuurverwarming (gebouwverwarming) is de terugverdientijd  
hoger maar kan  aanvaardbaar zijn indien de warmtevraag voldoende hoog is en indien een 
goede warmtewisseling kan voorzien worden.  
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4 DE TOEKOMST VAN MICROTURBINES 
 

Technologische evolutie 
 
 
Hogere efficiëntie 
 
Door de constructeurs van microturbines wordt onder meer onderzoek verricht naar de inzet 
van verbeterde en nieuwe materialen (keramische) voor onder meer de verbrandingskamer 
en recuperator. Daardoor zou de intrede- en rookgastemperaturen hoger kunnen liggen met 
als gevolg een hogere efficiëntie.   
 
Hogere vermogens 
 
Voor de nabije toekomst wordt verwacht dat ook microturbines voor een hoger 
vermogensbereik op de markt zullen komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 250 kWe 
EcoWorks microturbine van Ingersoll Rand en de verwachte 200 kWe Capstone unit. Deze 
evolutie wijst erop dat de misleidende benaming van “micro”turbine zeker in de toekomst 
niet meer toepasbaar zal zijn.  
 
Aangepaste gasvoorbehandeling 
 
Verscheidene constructeurs werken aan compactere en geïntegreerde 
gasvoorbehandelingsunits. Deze bestaan meestal uit: een gasdroger (door koeling), en een 
siloxaan filter (actief kool). Ingersoll Rand ontwikkeld een supergekoelde droger waarin de 
gasdroging en siloxaanverwijdering tegelijkertijd zou plaatsvinden. Ook voor de 
ontzwaveling worden nieuwe technieken (ijzerweefsel) bekeken. In ieder geval wordt 
verwacht dat de kosten van deze gasvoorbehandeling in de toekomst aanzienlijk zullen 
dalen.  
 
Grotere brandstoflexibiliteit 
 
Eén van de tendensen is de evolutie naar microturbines die met zeer laag calorische 
brandstoffen kunnen werken, bijvoorbeeld vergassergas van 5 MJ/m3.  
Ook aan microturbines op diesel wordt aandacht besteed. Bepaalde constructeurs zien 
namelijk toepassingsmogelijkheden in de openbare transportsector. Dieselversies van 
microturbines zijn reeds beschikbaar. 
 
 
Marktevolutie 
 
In de Verenigde Staten heeft zich reeds een beperkte markt ontwikkeld. Belangrijke 
sectoren hierbij zijn de stortgas en afvalwaterbehandeling. Gezien de bovenvermelde 
technologische evoluties wordt in beide sectoren nog een aanzienlijke groei verwacht. 
Enkele demonstratieproject rond mestverwerking zijn opgezet maar de beperkte regulering 
op het vlak van mestverwerking en de beperkte financiële steun voor deze projecten maakt 
dat men dit niet als grote groeisector beschouwd. 
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In Nederland is de off-shore toepassing op boorplatforms momenteel een commercieel 
verantwoorde markt. Verder ziet men voor microturbines in Nederland vooral een 
toepassing in nieuwe projecten en vervanging van gasmotoren in de sectoren tuinbouw, 
utiliteits/residentiële gebouwen en industriële ovens. Ook de ICT-sector met een behoefte 
aan locale stroomvoorziening voor basisvraag en back-up bij netwerkstations zou een 
interessante markt kunnen zijn. 
Voor Vlaanderen lijken de sectoren tuinbouw en biogasvalorisatie bij 
afvalwaterbehandeling prioritaire sectoren. De afvalwaterbehandeling situeert zich dan 
vooral bij RWZI-installaties en bijvoorbeeld bij de bepaalde bedrijven uit de voedingssector 
(diepvries-, aardappelverwerkende bedrijven). Het potentieel van biogas in deze sector is 
voor Vlaanderen aanzienlijk. Voor mestverwerking is Bij stortgasinstallaties bieden de 
microturbines mogelijkheden voor verdere valorisatie bij een dalende stortgasproductie ter 
aanvulling of vervanging van de huidige gasmotoren.  
 
Vermits de huidige efficiëntie van microturbines echter nog lager is dan die voor motoren 
zal de economische rendabiliteit een mogelijke barrière zijn voor de microturbines. Deze 
lagere efficiëntie resulteert immers in minder opbrengst door groenestroomcertificaten. De 
mogelijkheden voor marktgroei voor microturbines zal dus in belangrijke mate bepaald 
worden door: 
 

- De verdere daling van de investeringskosten  
- De specifieke voordelen zoals CO2 bemesting in de tuinbouw, werking met 

laagcalorische gassen, lagere kosten voor gasvoorbehandeling 
- De evolutie van het vermogen van microturbines naar + 200 kWe 
- Evolutie van milieuwetgeving: Indien de emissiewetgeving verstrengd wordt kunnen 

microturbines belangrijke voordelen bieden ten opzichte van bv. motoren. 
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5 NUTTIGE CONTACTEN 
 
Fabrikanten van microturbines 
 

Naam Types Referentie 
Capstone C30: 30 kW 

C30 Liquid fuel: 30 kW diesel en kerosine  
C30 biogas : 30 kW biogastoepassingen 
C30 HEV: 30 kW hybride voertuigen 
C60: 60 kW 
C60 integrated CHP: 60 kW inclusief warmtewisselaar 

www.microturbine.com 

Bowman TG80RC-G-R: 80 kW met ingebouwde warmteketel, 80% efficiëntie 
TG80SO-G: 80 kW voor directe benutting warmte 
TG80RC-G: 80 kW met ingebouwde warmte ketel, 70% efficiëntie 
 

www.bowmanpower.co.uk 

Turbec T100 CHP: 100 kW altijd met warmterecuperator (WKK) www.turbec.com 
IR Power 
Works 

PowerWorks 70 SM: 70 kW www.irpowerworks.com 

Elliott Ebara 
group 

100CHP: 100 kW www.tapower.com 

 
Leveranciers/plaatsers van microturbines 
 
Naam Types Referentie 
E-Quad Power systems Capstone www.e-quad.de 
Verdesis (België/Frankrijk) Capstone www.verdesis.net/verdesis.html
GEVEKE (Nederland) Capstone gevekemotoren.cat.com 
Pro2 (Duitsland/België) Turbec www.pro-2.net 
 
Overheid  
 
Naam Bevoegdheid Referentie 
ANRE Energie Vlaams Gewest energie@vlaanderen.be 
VREG Organisatie en werking 

Vlaamse gas- en 
elektriciteitsmarkt 

www.vreg.be 

Aminal Milieu Vlaams Gewest mina.milieuinfo.be 
 
 
 
Promotie WKK 
 
Naam  Activiteit Referentie 
Cogen Vlaanderen Promotie van WKK www.cogenvlaanderen.be 
Belcogen Promotie van WKK www.energik.be/pag3.htm 
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Voor de technisch/wetenschappelijke achtergrond van deze brohcure rond microturbines 
kan u terecht bij: 
 
Vito – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek – www.vito.be (Expertisecentrum 
Energietechnologie) 
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Bijlage 1: Microturbines in de glastuinbouw 
 
In de glastuinbouw wordt naast elektriciteit en warmte, ook CO2 gebruikt.  Planten nemen 
bij voldoende lichtinval en gunstige klimatologische omstandigheden de CO2 uit de lucht op 
en maken hiermee via de fotosynthese suikers aan.  In omgevingslucht bedraagt het CO2-
gehalte ongeveer 340 ppm.  In serres streeft men ernaar om de CO2-concentratie op te 
drijven naar 800…1000 ppm wanneer de andere randvoorwaarden vervuld zijn.  Door de 
hogere CO2-concentratie gaan de planten sneller CO2 opnemen en daardoor ook sneller 
groeien.  Al naargelang de teelt kan CO2-bemesting de opbrengst met 20% en meer 
verhogen (zie Figuur 5). 
 

 
Figuur 5: Meeropbrengst door CO2-bemesting 

Het grootste deel van de Vlaamse glastuinders passen CO2-bemestring toe.  Hiertoe zijn er 
verschillende mogelijkheden: 

• zuivere CO2 aankopen; 
• CO2 produceren in een gasketel of petroleum gestookte luchtverhitter; 
• CO2 produceren in een wkk-installatie. 

 
Zuivere CO2 alsook de rookgassen van gasketels en petroleum gestookte luchtverhitters 
kunnen direct in de serre geïnjecteerd worden.  Bij het gebruik van ketels of verhitters is er 
echter het probleem dat de grootste CO2-vraag (overdag als er veel licht is) doorgaans 
samenvalt met een lage warmtevraag.  Als de tuinder de warmte nuttig wil aanwenden, is hij 
dus genoodzaakt om de te veel geproduceerde warmte in warmtebuffers op te slaan.  De 
grootte van deze warmtebuffers bedraagt doorgaans 60…90 m³/ha. 
 
Indien de CO2 door een wkk-installatie geproduceerd worden, dan wordt er veel minder 
warmte geproduceerd terwijl er evenveel CO2 aangemaakt wordt.  De CO2-productie is 
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immers enkel afhankelijk van het brandstofverbruik (de verbranding van 1 Nm³ aardgas 
geeft bijvoorbeeld ongeveer 1 Nm³ CO2, onafhankelijk van de machine waarin de 
verbranding plaats grijpt) en een wkk-installatie gebruikt een belangrijk deel van de 
brandstof om elektriciteit in plaats van warmte te produceren.  WKK’s bieden dus de 
mogelijkheid om evenveel CO2 te produceren terwijl er minder nood is aan grote 
warmtebuffers. 
Tot op heden werden in de tuinbouw enkel gasmotoren gebruikt wanneer de wkk ook voor 
CO2-bemesting instond.  Een nadeel van de gasmotoren is dat de rookgassen teveel NOx en 
CO bevatten om direct in de serre te kunnen injecteren.  De rookgassen moeten dus 
noodzakelijker wijze nog door een katalysator gestuurd worden.  De extra investering in 
deze rookgasreiniging, inclusief een extra rookgascondensor, bedraagt ca. 30% ten opzichte 
van een gasmotor-wkk zonder deze voorzieningen.  De investering in een rookgaswassing + 
rookgascondensor bedraagt doorgaans 60.000…82.000 €/ha terwijl de extra exploitatiekost 
nog eens 12.000…16.000 €/ha.j bedraagt. 
 
Microturbines produceren zeer zuivere rookgassen, zelfs zo zuiver dat er geen extra 
rookgaswassing meer nodig is.  Dit is in de verschillende gerealiseerde projecten ook 
aangetoond.  De hoge kosten van de rookgaswassing blijven dus uit wanneer er 
microturbines ingezet worden.  Van de andere kant bevatten de rookgassen van 
microturbines ook heel weinig CO2 (1,5…2,0% ten opzichte van 6…9% bij gasmotoren).  
Bestaande CO2-verdeelsystemen zijn dan ook niet echt geschikt voor de microturbines.  In 
het Verenigd Koninkrijk is er een project met een 30 kWe-Captone microturbine waar de 
rookgassen van de turbine direct in de serre geïnjecteerd worden en de CO2-verdeling 
geschiedt door ventilatoren die her en der in de serre zijn opgesteld.  In dit project wordt er 
dus geen CO2-verdeelsysteem gebruikt zoals dat in Vlaanderen de standaard is.  Bij het 
project bij Klitte & Lundh in Zweden is er een extra CO2-verdeelsysteem voor de verdeling 
van de rookgassen uit de microturbine geplaatst. 
Een mogelijkheid om de lage CO2-concentratie van de rookgassen van de microturbine te 
omzeilen, is het ook mogelijk om de rookgassen van de turbine te gebruiken als 
voorverwarmde verbrandingslucht voor een ketel.  De rookgassen bevatten immers nog zeer 
veel zuurstof.  Deze oplossing wordt toegepast door E.ON in het systeem “E.ON Energie 
Totaal” dat gebaseerd is op een Turbec T100-microturbine, voorgeschakeld aan een 
condenserende gasketel van 1 MW thermisch vermogen (zie Figuur 6).  Gasunie en Geveke 
Motoren hebben een gelijkaardig concept ontwikkeld met een omgebouwde Oertli-
Induflame Brander welke voorgegaan wordt door een Capstone 60 kWe-microturbine. 
Naschakeling van de ketel drijft uiteraard wel de warmtevrijstelling per geproduceerde 
eenheid CO2 op ten opzichte van enkel een microturbine. 
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Figuur 6: E.ON Energie-Totaal concept (CHecK EON of wij deze figuur mogen gebruiken) 

Kencijfers voor de inpassing van microturbines in de glastuinbouw 
 
Uit enkele projecten in de glastuinbouw werden volgende kencijfers gedestilleerd: 

• tuinbouwbedrijven die assimilatiebelichting toepassen, hebben een geïnstalleerd 
verlichtingsvermogen van 30 à 40 W/m² gedurende 3200…3500 h/j; 

• Bij CO2-bemesting wordt doorgaans 70..80 m³ CO2/ha.h gedoseerd.  In sommige 
bedrijven loopt dit zelfs op tot 180 m³/ha.h. 

 
Indien een microturbine in eilandbedrijf wordt ingezet om assimilatiebelichting van 
elektriciteit te voorzien, is er een geïnstalleerd microturbinevermogen van 
330…400 kWe/ha nodig.  Aangezien de huidige in europa verdeelde microturbines 
maximaal 100 kWe  aan vermogen hebben, betekent dit dat er minstens 3 à 4 microturbines 
per hectare belichte teelt nodig zijn. 
Voor CO2-bemesting wordt er doorgaans met geïnstalleerde gasvermogens van 
700…1000(…1800) kWgas/ha gewerkt.  Indien voor CO2-bemesting met microturbines 
dezelfde bemestingsnormen gehanteerd worden, dan moet er 175…300 kWe/ha aan 
microturbinevermogen geïnstalleerd worden. 
Wanneer de rookgassen van de microturbine gebruikt worden als verbrandingslucht voor 
een ketel, dan kan 1 microturbine van 100 kWe, gekoppeld met een ketel van ca. 1 Omwas de 
volledige CO2-behoefte van de serre dekken. 
 
Merk nog op dat de extra primaire energiebesparing door CO2-bemesting de relatieve 
primaire energiebesparing voor wc-certificaten kan opdrijven met 0…15…25 %-punten. 
 
Als voorbeeld kan het project bij Klitte & Lundh, Denemarken genomen worden. 
Klitte & Lundh is een komkommerkweker met een serre van 2,3 ha.  Deze serre is in 2001 
uitgerust met een Turbec T100-microturbine welke warmte, elektriciteit en CO2 aan de serre 
levert.  Voor de CO2-bemesting is een speciaal CO2-verdeelnet in de serre aangebracht.  De 
missie van schadelijke stoffen (CO, NOx, C2H4, …) bleven ver onder de toelaatbare drempel 
zonder dat de rookgassen gereinigd moesten worden.  Het totale project kostte 148.000 €, 
zijnde 1480 €/kWe.  Deze kost omvat alles (engineering, aankoop van de turbine & 
periferie, aankoop & plaatsing van nieuw CO2-verdeelsysteem, …).  Het project bleek in 
Zweden niet rendabel vanwege de aldaar geldende ongunstige verhouding tussen de  
elektriciteit- en gasprijzen. 
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Conclusie 
Microturbines bieden voor de glastuinbouw perspectieven omdat ze zowel warmte, 
elektriciteit als CO2 produceren.  Voor de benutting van de CO2 is er geen rookgaswassing 
nodig, maar moet er wel aandacht aan de CO2-distributie geschonken worden.  Indien de 
microturbines de volledige CO2 behoefte van de serre moeten dekken, zijn er al gouw 2..3 
grote microturbines (100 kWe) per hectare nodig.  Naschakeling van een ketel die de CO2-
concentratie in de rookgassen opdrijft kan hier soelaas bieden. 
Indien grote oppervlaktes van assimilatiebelichting voorzien zijn, dan is er een cascade van 
verschillende microturbines nodig  (300 à 400 kWe/ha) als alle elektriciteit enkel door de 
microturbines geleverd moet worden.   
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Bijlage 2: Microturbines in biogastoepassingen 
 
 
Specifieke eigenschappen van biogas 
 
Biogas wordt bekomen door anaërobe vergisting. Onder meer de kwaliteit van de vergisting 
en de organische fractie bepalen het methaangehalte dat bij een goede vergisting ongveer 
60-70% kan zijn. De restfractie bestaat uit CO2 en nog enkele procenten andere 
componenten zoals NH3 en H2S. Verder kan gesteld worden dat biogas meestal verzadigd is 
met waterdamp. Indien biogas wordt gebruikt als energiebron dienen zowel de H2S 
(ontzwaveling) als de waterdamp (ontvochtiging) te worden verwijderd.  
 
In biogas uit storten (stortgas) kan de methaanconcentratie tot 45% of lager dalen. 
Bovendien moet in bepaalde toepassingen ook rekening gehouden worden met de 
aanwezigheid van siloxanen (Siliciumverbindingen). 
 
 
De ontzwaveling 
 
Als H2S aanwezig is in het biogas moet een ontzwaveling worden voorzien zoniet kan zich 
zwavelcorrosie voordoen (zowel bij compressor als microturbine of warmtewisselaar). Voor 
motoren wordt meestal een waarde zeker beneden 1000 ppm aanbevolen.  
Er zijn verschillende technieken waarmee zwavel kan verwijderd worden zoals FeCl3 
toevoeging aan de vergistingstank,, beluchting van het biogas, gebruik van ijzerweefsel,…   
 
 
De ontvochtiging 
 
Waterdamp aanwezig in het biogas kan zowel water vormen in de compressor als aanleiding 
geven tot bepaalde kleverige afzettingen in de microturbine. Indien de compressor niet 
bestand is tegen vocht moet daarom voor de compressor eventueel een gasdroger voorzien 
worden. Voor de microturbine wordt meestal gebruik gemaakt van een koelgasdroger 
(watergekoeld) eventueel voorzien van een automatische condensaat afscheider.  
 
 
De siloxaanfilter 
 
Siloxanen aanwezig in het biogas kunnen omgevormd worden tot harde, zandachtige 
afzettingen die zich op de recuperator kunnen afzetten. Ze moeten dan ook best verwijderd 
worden met een siloxaanfilter. Normaal wordt een actief koolfilter hiervoor gebruikt. Zowel 
de investeringskosten en onderhoudskosten (regelmatige vervanging) van siloxaanfilters  
kunnen sterk variëren. Om dit probleem op te lossen bieden microturbineleveranciers  
nieuwe geïntegreerde voorbehandelingstechnieken aan (zie “Oplossingen bij microturbines). 
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Oplossingen bij microturbines 
 
Microturbineleveranciers trachten de gasvoorbehandeling zo compact en efficiënt mogelijk 
te maken. Zo zijn er oplossingen die door een extra performante koeldroger niet alleen het 
vocht maar ook de siloxanen kunnen verwijderen.  
Compressor, koeler en siloxaanfilter worden meer en meer als één geïntegreerd geheel 
aangeboden.  
Voor ontzwaveling worden proeven gedaan met ijzerweefsels die perspectieven bieden voor 
lage kost ontzwaveling. 
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