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Energie voor morgen:
Biogas IN, Aardgas UIT

Presentatie door Mathieu de Bas  | 15 November 2007  | “Groen Gas en Warmte benutting”

Presentatie

• Introductie Gastreatment Services  

• Ontwikkeling opwaarderen van biogas

• Voorbeelden van toepassing GPP® in projecten

Gastreatment Services (GtS)

• Ingenieursbureau GtS is opgericht in 2004

• Gegroeid van 3 personen in 2004 naar momenteel 10 personen.

• Door huidige economische ontwikkelingen op het gebied van 

duurzame energie en reductie van CO2 uitstoot verwacht GtS

binnen 2 jaar te groeien naar ca 20 personen.

• GtS kent 4 specialisaties: Consultancy, Engineering, 

Hardware levering & Service en Onderhoud.

Consultancy

• Met meer dan 50 jaar ervaring in het leveren van aardgas &

biogasinstallaties in de gasindustrie adviseert GtS haar klanten

regelmatig op complexe zaken als ATEX, PED, zonering en

specifieke gasreinigingsvraagstukken.

• Binnen GtS is er specifieke kennis aanwezig op het gebied van

project management, project ontwikkeling en haalbaarheidstudies

voor duurzame energie projecten.

Engineering

• Het multidisciplinaire karakter van GtS biedt een solide technische 

basis voor systemen buiten de ‘standaard’ gasmarkt.

• Specifieke kennis op het gebied van filtreren 

•thermodynamica en stromingsdynamica.

• Systeem ontwikkeling. 

Produkten van GtS

• Biogas fakkel installaties, zowel NER, gesloten- als open fakkels.

• Biogas droging,  GTP-filter

• Ontzwaveling, m.b.v. SOXSIA®-katalysator

• Siloxaan verwijdering, het TCR-systeem

• CO2 verwijdering, het GPP®-systeem
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Het TCR-systeem: Gasbehandeling

• Het TCR-systeem werkt op basis van altenerende verdampers die het

biogas koelen tot een temperatuur van ca -25ºC.

• Bij deze diepkoeling worden de aanwezige siloxanen gecondenseerd.

• Daarnaast wordt het gas gedroogd waarbij zich ijsafzetting plaats vindt

in de verdampers. 

• Daarom wordt deze altenerend uitgevoerd waarbij de ene verdamper

staat te bevriezen terwijl de andere wordt ontdooit vice versa.

• Schematisch ziet het TCR-systeem er als volgt uit:

Het TCR-systeem

Siloxanen verwijdering: Het TCR-systeem

• Door hun grote molmassa en lange keten zijn siloxanen te verwijderen 

met actief kool adsorptie. Standtijd van de actieve kool is echter

onvoorspelbaar waardoor operationele kosten hoog kunnen zijn.

• Controle op werking actief kool is lastig. Tijdrovende en dure

off-line gasanalyse is noodzakelijk.

• Oplossing van GtS: Diepkoeling tot ca -25ºC. Hiermee wordt het 

gehalte siloxanen teruggebracht tot <5mg/Nm3.

• Deze oplossing is het TCR-systeem

“Total Contaminant Removal”

CO2 verwijdering: Het GPP®-systeem

• GPP® staat voor Gastreatment Power Package en is een nieuwe,

innoverende ontwikkeling van GtS

• In het GPP®-systeem worden diverse gasbehandeling systemen

gecombineerd tot een compleet systeem.

• Dit complete systeem maakt van laag-calorisch en verontreinigd

biogas schoon en hoog-calorisch aardgas én vloeibare CO2

• Het GPP-systeem is door GtS wereldwijd gepatenteerd.

Ontwikkeling van GtS opwerkingstechnologie (GPP)

•2004/2005 Gepatenteerde TCR technologie uit USA (biogas -25C) 

•2005 Patent GPP® voor productie aardgas en CO2 uit biogas 

middels TEMA regeling van SenterNovem

•2005/2006 GPP® Pilot plant 30Nm3/hr @ 10 bar(g) (-95C) middels

ToeP-regeling SenterNovem

•2006 GPP systeem genomineerd voor ID-NL jaarprijs

•2007 Eerste 2 opdrachten voor engineering commerciële GPP

•2007 GPP systeem genomineerd voor EEP-award

Ontwikkelingstraject:

Het GPP®-systeem

Het GPP®-systeem bestaat in hoofdlijnen uit vier stappen, namelijk:

1) Gasdroging en Gascompressie naar 16barg. Toepassing van GTP-

filter;

2) Gasreiniging en voorkoeling naar -25ºC dmv het TCR-systeem

3) Polishing filter dmv de SOXSIA®-katalysator

4) CO2 verwijdering in 2 stappen

Schematisch ziet dit er als volgt uit:
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Het GPP®-systeem Het GPP®-systeem

Het GPP®-systeem is kent een aantal specifiek situaties waarin het kan 

worden toegepast, namelijk:

• Opwaardering van biogas naar aardgaskwaliteit en injectie in het 

bestaande aardgas netwerk. In Nederland levering op een Wobbeindex

van 43,7 MJ/Nm3. (Ca. 89vol% CH4 en 11vol% CO2 )

• Opwaardering van biogas naar autobrandstof. Dit is in Zweden dé

nuttige toepassing van biogas. (Ca. 97vol% CH4 en 2-3vol% CO2 )

• Opwaarderen van vergistingsgas naar aardgas en als vervangende

brandstof beschikbaar voor gasmotoren bij glastuinbouwers.

• Opwaarderen van laagwaardig stortgas naar een bruikbare brandstof.

Het GPP®-systeem

De vloeibare CO2 die door het GPP®-systeem wordt geproduceerd, kan 

ook weer op meerdere manieren worden toegepast, namelijk:

• Intern gebruik als koelmiddel in het GPP® proces.

• Voedingsstof voor planten in de glastuinbouw

• Als droogijs voor koeltoepassing, bijvoorbeeld voor de koeling van

slachtafval, stralen, airconditioning in stadsbussen.

• Extern gebruik

Extra energieverbruik 0,08kWh/Nm3 biogas, geeft een kostprijs 

vloeibare Co2 van €10,=/ton CO2 !!

Het GPP®-systeem in combinatie met stortgas

• Zolang N2+O2 <8% => aardgas productie

• Wanneer N2+O2>8% worden, opwaardering naar een zo hoog 

mogelijke kwaliteit gas door CO2 verwijdering tot <2%. 

• Hierdoor een bruikbare brandstof tot CH4 in stortgas >5%!

GPP26T, 800 Nm3/hr

Voorbeeld GPP®-systeem op RWZI met CO2 levering

GPP26T, 800 Nm3/hr naar 98% CH4 & <2% CO2

Levering van 12 ton CO2 

per dag aan glastuinbouw

Voorbeeld GPP®-systeem bij bio-ethanol productie

3x GPP60T, 7000 Nm3/hr naar 98% CH4 & <2% CO2
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Voorbeeld GPP®-systeem op stortgas

4x GPP60T, 13’200 Nm3/hr naar 78% CH4 & 11% CO2

Het GPP®-systeem: Kerndata

• Energieverbruik 0,18 - 0,24 kWh /Nm3 biogas.

• Bij een energie inhoud van ca 6kWh/Nm3 biogas (60% CH4) heeft het

GPP-systeem een overall rendement van 97%.

• CH4 verlies wordt beperkt tot <0.5%

• Zuiverheid van vloeibare CO2 uit metingen >99,5%

• Gehalte CH4 in productgas mogelijk tot >99%

De kracht van het GPP®-systeem zit in de vloeibare CO2

Ofwel : Biogas IN = Aardgas en Koolzuur UIT!

Bedankt voor uw aandacht…

Mathieu de Bas
Managing Director

Meer informatie vindt u terug op onze website: www.gastreatmentservices.com

Gastreatment Services bv
Timmerfabriekstraat 12
2861 GV Bergambacht
Tel: 0182-621890
Email: info@gastreatmentservices.com


