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2.

Management Samenvatting

Dit rapport bevat de resultaten van het Demonstratieproject Hoogrendement Gasturbine, dat in de
periode november 2009 tot en met mei 2011 is uitgevoerd door EECT op de locatie van Kwekerij
Mostert Nieuwerkerk B.V.
Tijdens de projectperiode is vooral gewerkt aan het op rendement krijgen van de turbine. Op dit vlak
is grote vooruitgang geboekt, waardoor de toepassing van de gasturbine in de glastuinbouw dichterbij is gekomen.
Er blijft nog veel werk te doen en niet alle punten uit het projectplan zijn door tijd- en capaciteitsgebrek volledig aan bod gekomen. EECT zal de kennis die in de periode dat het project te Nieuwerkerk
liep gebruiken om de resterende punten af te ronden, waarna de commercialisatie kan starten.
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3.

Inleiding

In 2009 is een samenwerkingsverband in het leven geroepen tussen een groep tuinbouwbedrijven
enerzijds en EECT, ontwikkelaar van de H1 gasturbine.
De samenwerking had als doel het verder uitontwikkelen van de H1 gasturbine voor gebruik als WKK
installatie in de glastuinbouw, waarbij ingezet werd op enerzijds een zo optimaal gebruik van elektriciteit, warmte en CO2 tegen een aanzienlijk hoger rendement dan met de beschikbare WKK installaties, en het verwerken van biobrandstof gemaakt van reststoffen die deels uit de glastuinbouw afkomstig waren anderzijds.
Het ontwikkelen van een HR-gasturbine is van groot belang voor vrijwel de gehele glastuinbouwsector. In toenemende mate maken telers gebruik van een WKK om in de warmtebehoefte van hun bedrijf te voorzien. Doordat de kleinste beoogde gasturbine een vermogen heeft van 1,4 Megawatt
(MW) is deze techniek in te zetten voor zowel kleine (+/- 2 ha) als grote bedrijven. De beoogde voordeel van een HR-gasturbine zijn:
Een hoog elektrisch rendement
Schone CO2 t.b.v. de teelt (schoner dan een WKK)
Een grote mate van brandstof flexibiliteit
Hiertoe is de testturbine van EECT geplaatst bij het tuinbouwbedrijf Mostert in Nieuwerkerk aan de
IJssel, een van de drie telers uit het samenwerkingsverband.
In dit rapport kunt u lezen welke vooruitgang in deze periode is geboekt, welke knelpunten nog
steeds bestaan en moeten worden opgelost. Ook wordt ingegaan op de toekomstplannen van EECT
voor de H1 gasturbine, waarvan enkele reeds in gang gezet zijn.
Naast de technische haalbaarheid is onderzoek gedaan naar de economische haalbaarheid. Dit is
gedaan door het adviesbureau Ekwadraat, dat een studie heeft verricht teneinde een vergelijking te
kunnen maken tussen gasmotoren en gasturbines, toegespitst op toepassing in de glastuinbouw.
Deze vergelijking is als bijlage 2 opgenomen in dit rapport.
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4.

Doelstelling

Het project had als doel het doorontwikkelen van de H1 gasturbine voor het gebruik van biobrandstof, aardgas of een mix van beiden, waarbij tevens gekeken zou worden naar een verdere verhoging
van het elektrisch rendement naar ca. 50% door middel van stoominjectie.
Na het behalen van deze doelstelling zou binnen dit project verder worden gekeken naar een mogelijkheid de gasturbine te koppelen met een SOFC brandstofcel. Hierdoor kan het elektrisch rendement verder worden verhoogd naar ruim 65% (maximaal 85 %). Dit laatste traject zou in de vorm
van een technisch haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden.
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5.
5.1

Werkwijze
Korte voorgeschiedenis

In de jaren negentig heeft het ministerie van Economische Zaken bij Thomassen Gasturbines het verzoek neergelegd een eigen gasturbine te ontwikkelen. Dit verzoek leidde tot het zogenoemde TF 10
project. Thomassen, een bedrijf dat zowel compressoren als gasturbines bouwde, was destijds licentienemer van General Electric voor bepaalde typen gasturbines.
Deze ontwikkeling is na enkele jaren gestopt waarna een zestal engineers van Thomassen een eigen
bedrijf heeft opgericht voor de ontwikkeling van een kleine gasturbine die was afgeleid van de TF 10.
De ontwikkeling van deze kleine gasturbine werd met steun van het Ministerie van Economische
Zaken ondergebracht bij de Koninklijke Schelde Groep bv. Na de verkoop van De Schelde aan
scheepsbouwer Damen Shipyards is de ontwikkeling van de gasturbine na 2002 enige jaren stilgezet.
Eind 2006 besloten private partijen deze unieke ontwikkeling weer op te pakken met de oprichting
van EECT Holding BV. In datzelfde jaar werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd rond de koppeling
van de gasturbine met brandstofcellen van het type SOFC. Tevens werd in dat jaar in Nederland hiervoor een octrooi verworven dat inmiddels wereldwijd wordt uitgerold. In maart 2010 werden alle
activiteiten ondergebracht in EECT Turbines N.V.

5.2

Beschrijving H1 gasturbine

Voordat de uitgevoerde activiteiten binnen het project nader worden omschreven volgt hierbij een
toelichting van de werking van de H1 gasturbine:
De H1 gasturbine is een twee-assige turbine met een elektrisch vermogen van 1,4 MW. Het maakt
gebruik van een intercooler, een recuperator en dubbele verbranding ten einde een elektrisch rendement van meer dan 40% bij ISO condities te halen.
Door het toepassen van intercooling en de recuperator is de turbine inlaattemperatuur relatief laag
(ongeveer 875 °C) zijn de emissiewaarden zeer gunstig: het NOx gehalte in de uitlaatgassen is minder
dan 15 ppm, terwijl de aandelen CO en onverbrande koolwaterstoffen verwaarloosbaar zijn. De lage
inlaattemperatuur en de lage druk voor het turbinewiel van 3 bar zorgen ervoor dat het ontwerp van
de turbine eenvoudig kan zijn. Koeling van de turbinebladen is bijvoorbeeld niet nodig. Dit vertaalt
zich in lagere onderhoudsfrequenties en hieraan verbonden kosten en een hogere betrouwbaarheid
en beschikbaarheid.
Het ontwerp is gebaseerd op de Heron cyclus die bestaat uit een combinatie van compressie, koeling
en expansie van de luchtstroom en bevat twee brandersets. Een na de hogedrukcompressor van de
gasgenerator en een dubbel uitgevoerde brander tussen de lagedrukcompressor en de radiale powerturbine.
Onderstaand H-S diagram illustreert het theoretische proces van de Heron-H1 gasturbine.
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Figuur 1: Enthalpie-entropie grafiek Heron-H1 turbine
De energie toevoer die voor de drukverhoging in zowel de LDC als HDC (1-4) zorgt, is gelijk aan de
energie afvoer in de HDT (6-7). En de energietoevoer van de recuperator 4-5 is gelijk aan de energie
afvoer van de uitlaatgassen 9-10.
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Figuur 2: Processchema Heron-H1 turbine
Specificaties Lagedrukcompressor:
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Specificaties Hogedrukcompressor:

5.3

Testplanning

In het projectplan is een fasering opgenomen voor de verschillende onderzoeksonderwerpen tijdens
het project. De fasering was gebaseerd op een aantal deelontwikkelingen van de Heron H1 gasturbine:
Ontwikkeling gasturbine op biobrandstof
Ontwikkeling stoominjectie (H2)
Studie naar de ontwikkeling van een brandstofcel-gasturbine hybride
Deze ontwikkelingen betroffen echter een gedeelte van de volledige ontwikkeling. Om deze reden is
in deze rapportage gekozen om zowel op de algemene ontwikkeling van de gasturbine in te gaan als
op de specifieke onderzoekscomponenten zoals hierboven genoemd.
Rapport PT – project Heron Gasturbine
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Gedurende de ontwikkeling van de gasturbine bleek dat het vereiste rendement van de gasturbine
niet behaald werd, zodat af is gezien van de studie naar de ontwikkeling van een hybride van gasturbine en brandstofcellen.
De planning zag er als volgt uit:
2009
2010
nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec
Biobrandstoffen
Initiatie - haalbaarheidsonderzoek
Functioneel en technisch ontwerp
prototyping en constructie
Testfase

Stoominjectie
Initiatie - haalbaarheidsonderzoek
Functioneel en technisch ontwerp
prototyping en constructie
Testfase

Hybride GT-FC
Initiatie - haalbaarheidsonderzoek
Voorlopig ontwerp

Door tegenslagen in het ontwikkelingstraject bleek de beoogde planning niet haalbaar. Om deze
reden heeft het project ook vertraging opgelopen tot en met eind juli 2011.
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6.

Betrokken partijen

Bij het testprogramma ten behoeve van de ontwikkeling van de H1 gasturbine zijn de volgende partijen betrokken:

a. Kwekerij Mostert Nieuwerkerk B.V.
b. EECT Productions B.V.

Uitvoerende partijen:
a. NLR
b. B & B Agema GmbH
c. Kema
d. E-Kwadraat
e. Sneep Industries
De uitvoerende partijen worden hier nader toegelicht:

6.1

NLR

De Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) verricht toegepast onderzoek voor
de lucht- en ruimtevaartsector. Het NLR is dé centrale kennisorganisatie op het gebied van lucht- en
ruimtevaart in Nederland;
Bij het NLR werken zo’n 700 medewerkers, waaronder 300 academici en 150 hbo’ers. Het NLR beschikt onder andere over windtunnels (voor het testen van vliegtuigen van bijvoorbeeld Airbus en
Lockheed Martin) over simulatoren (waar het onder meer de veiligheid van nieuwe vliegprocedures
mee bestudeert) en over laboratoriumvliegtuigen.
Het NLR werkt samen met grotere en kleinere bedrijven om technologische kennis om te zetten in
concrete producten. De beschikbare testfaciliteiten en de kennis van materialen, productietechnologie, testmethoden en andere disciplines van het NLR blijken regelmatig interessant voor het bedrijfsleven.

6.2

B&B-Agema GmbH

B & B-Agema GmbH is een innovatief ingenieursbureau gespecialiseerd in advies, onderzoek, ontwerp en berekeningen op het gebied van turbines en energiecentrales. Opgericht in 1995 en gevestigd in Aken (Duitsland) werkt het bedrijf nauw samen met de Technische Universiteit van Aken
(RWTH Aachen). Zodoende kunnen nieuwe technologieën en ontwikkelen snel worden gedeeld met
de industriële partners van B&B-Agema.
De focus van het bedrijf ligt op het ontwerpen, ontwikkelen en optimaliseren van de belangrijkste
gasturbinecomponenten zoals copressor, verbrandingskamer en turbine waarbij verbeterd rendeRapport PT – project Heron Gasturbine
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ment, betrouwbaarheid en beschikbaarheid voorop staan. Bij de ontwikkeling van de H1 gasturbine
werkt B&B-Agema mee aan het verbeteren van de gasgenerator van de H1. Hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van CFD analyses.

6.3

Kema

KEMA's Gas Services is een vooraanstaand kennis- en consultancycentrum voor de gasinfrastructuur
en -toepassingen. Als voormalige dochtermaatschappij van de N.V. Nederlandse Gasunie is KEMA
Gas Services diep geworteld in de Nederlandse energiesector en al sinds de jaren 60 van de vorige
eeuw bezig met onderzoek en ontwikkeling. KEMA richt zich op de overgang naar een duurzame
energievoorziening, een veilige en betrouwbare gasinfrastructuur, het meten van grote gasstromen
(kwaliteit en kwantiteit) en de verantwoorde invoering van nieuwe gassen in bestaande transportsystemen.
De aandacht gaat vooral richting de veiligheid en betrouwbaarheid van de gasinfrastructuur, het
meten van grote gasstromen (kwaliteit en kwantiteit), de wijze waarop de gasapparatuur door de
eindgebruiker kan worden gebruikt en de veilige invoering van nieuwe gassen in de bestaande transportsystemen. Alles draait om veiligheid, betrouwbaarheid, doeltreffendheid en kwaliteit. Voor het
meten en kalibreren van hogedruk gasinstallaties worden speciaal uitgeruste (mobiele) laboratoria
ingezet.

6.4 E-kwadraat
E-kwadraat is en adviesbureau dat werkt aan oplossingen voor groene energie en duurzame ecosystemen. Het bedrijf treedt op als “architect” van de duurzame keten. Als bedrijf is E-kwadraat voornamelijk actief in de land en tuinbouwsector waarbij het zich richt op geothermie, biomassa en “Het
Nieuwe Telen”.

6.5 Sneep Industries
Sneep Industries BV is gespecialiseerd in machine- en apparatenbouw, piping en constructie en voert
voor EECT de piping werkzaamheden uit.

Rapport PT – project Heron Gasturbine
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7.
7.1

Resultaten
Initiation & feasibility study : onderzoek NLR

Tijdens testruns in 2009 is vast komen te staan dat de Heron H1 gasturbine de theoretisch vastgestelde ontwerpwaarden niet haalde. Het beoogde elektrisch (bruto-)vermogen van 1407 kW, wat
neerkomt op een rendement van 42,9%, werd niet bereikt. De turbine leverde maximaal 850 kW
(een rendement van 30%) voordat de maximaal toelaatbare vlamtemperatuur werd bereikt.
Het vaststellen van de oorzaak van dit probleem viel buiten de mogelijkheden van EECT. Daarom is
contact gezocht met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) die eind 2009 een onderzoek is gestart om de oorzaak van het prestatieprobleem te achterhalen. Het eindrapport van dit
onderzoek is nog in 2009 afgeleverd.
De conclusies waren als volgt: het ontwerp van de Heron H1, zoals dat door de uitvinder ir. R. Hendriks is gemaakt, is door NLR gevalideerd, hoofdzakelijk door het uitvoeren van berekeningen en het
creëren van een model van de H1 turbine in GSP, het Gasturbine Simulatie Programma van NLR. De
ontwerpwaarden van de turbine zijn dus correct, het zou dus mogelijk moeten zijn om een vermogen
van 1,4 MWe met een bijbehorend rendement van 42,6% te halen. Volgens NLR is de oorzaak van
het probleem het niet goed op elkaar afgestemd zijn van de compressoren en de turbine van de gasgenerator. De compressoren zouden goed ontworpen zijn, maar de turbine kan niet genoeg vermogen leveren om de compressoren aan te drijven. Bij het berekenen c.q. ontwerpen van de turbine is
een schalingsfout gemaakt1 waardoor deze bij een toerental boven 21.500 omw/min deze in “overspeed” conditie draait. Hierdoor wordt het rendement negatief beïnvloed.
Een van de aanbevelingen van het NLR was om de turbine van de gasgenerator opnieuw te ontwerpen, zodat compressoren en turbine beter op elkaar zijn afgestemd. Ook was het zaak om bepaalde
punten van de analyse aan een “second opinion” te onderwerpen vanwege de zeer specialistische
kennis die er voor vereist was.

7.2 Initiation & feasibility study : Stoom injectie en biobrandstoffen
7.2.1

Stoominjectie

EECT heeft gewerkt aan de techniek voor het verhogen van het vermogen en tegelijkertijd het verlagen van de NOx uitstoot door middel van stoominjectie. Door een relatief eenvoudige aanpassing
kan het vermogen en het rendement met maximaal 10% worden verhoogd. Stoominjectie kan ook
worden toegepast om de NOx uitstoot te verminderen. Een reductie van maximaal 70% is hierbij
mogelijk.

1

De turbine is gebaseerd op de Thomassen TF10, waarbij deze verkleind is tot 0,42 van het originele ontwerp.
De gebouwde turbine heeft een schaalfactor van 0,45 wat op zich geen probleem zou hoeven te zijn, ware het
niet dat de hogedrukturbine (HPT) wordt bedreven op een temperatuur die lager is dan de TF10 temperatuur.
Hierdoor is de rotorsnelheid ca. 9% lager dan gewenst. Dit resulteert weer in niet optimaal werkende compressoren zodat de HPC niet in staat is om de massastroom van 5,15 kg/s tot 9 bar te comprimeren.
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Uit eerder onderzoek is gebleken dat maximale verbetering van het rendement afhankelijk is van de
drukverhoudingen in de turbine. In de Heron turbine dient daarvoor nog het nodige werk verricht te
worden ten aanzien van de optimalisatie van deze drukverhoudingen. Tevens moet nog veel aandacht besteed worden aan het verstuivings- en verdampingsproces. Desalniettemin is een begin gemaakt met het ontwerp voor het stoominjectie systeem, in samenwerking met Fern Engineering uit
de Verenigde Staten2. Dit heeft geresulteerd in een tweetal schema’s .

Figuur 10: PID-schema voor systeem met stoominjectie met als doel rendementsverbetering / hoger
vermogen

2

Fern engineering heeft destijds ook een groot deel van de engineering voor de (Heron) H1 uitgevoerd.
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Figuur 11: PID-schema voor systeem met stoominjectie met als doel verdere reductie NOx
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7.2.2 biobrandstoffen
In de projectperiode is een literatuurstudie uitgevoerd waarin de technische en financiële haalbaarheid van het gebruik van biogas in de Heron H1 turbine is onderzocht. De conclusies van dit onderzoek zijn algemeen bruikbaar, maar ook voor toepassing binnen de tuinbouwbranche.
Uit het onderzoek bleek dat het technisch en financieel haalbaar is om biogas uit een RWZI te gebruiken als brandstof voor de Heron H1 gasturbine.
De energie die vrijkomt bij het omzetten van biogas met de Heron H1 gasturbine is duurzaam. Het
opwekken van energie door verbranding van biogas beperkt de uitstoot van broeikasgassen ten op
zichtte van slibverwerking. Bij slibverwerking wordt geen energie opgewekt, maar komen er wel
broeikasgassen vrij. Energie wordt dan elders opgewekt waar broeikasgassen bij vrijkomen. De totale
som broeikasgassen is groter, dan wanneer de energie opgewekt wordt door de Heron H1 gasturbine. Door het hoge rendement van de Heron H1 gasturbine wordt zuinig omgegaan met energie. Biogas wordt immers met een hoog rendement omgezet. Ondanks het hoge rendement heeft de Heron
H1 gasturbine een aanzienlijke hoeveelheid biogas per uur nodig om 1407 kW te leveren. Een RWZI
moet ten minste geschikt zijn voor 600.000 inwoners om aan de biogas vraag te kunnen voldoen.
Met nieuwe technieken is het echter mogelijk om de biogas productie van een huidige RWZI te vergroten. In welke order van grootte dit is zal nader onderzocht moeten worden.
Het is mogelijk een Heron H1 gasturbine uit te voeren voor twee brandstoffen. De GG (gasgenerator)
verbruikt het biogas verkregen door vergisting en de PT (powerturbine) verbruikt aardgas. De aardgas aansluiting op de locatie moet voldoende capaciteit hebben, ongeveer 165 Nm3/uur. De SDE
subsidie regeling is alleen van toepassing op elektriciteit opgewekt door biogas.
Het verschil in ROI met of zonder biogasreinigingssysteem is slechts 0,5 %. Het is aan te raden een
biogasreinigingssysteem te installeren bij de plaatsing van een Heron H1 gasturbine. De gemaakte
kosten zijn gering en de bedrijfszekerheid van de gasturbine wordt aanzienlijk beter.
Het was de bedoeling om in de proefperiode een en ander verder uit te werken door na te gaan
welke aanpassingen nodig zijn voor het toepassen van zgn. ‘fatty acids’ als brandstof, hetzij als enige
brandstof, dan wel in een mixed fuel configuratie. Hiervoor zouden aanpassingen aan o.a. de branders noodzakelijk zijn.
Door de uitloop bij het overige onderzoek is dit deel van het programma nog niet volledig uitgevoerd.
In samenwerking met Fern Engineering is een nieuw ontwerp gemaakt en doorgerekend. Door tijdgebrek is nog niet begonnen met de prototype-fase.
Spin-off biobrandstof
Een nieuwe activiteit is de Europese introductie van de FlexEnergy Powerstation. Dit is een innovatieve installatie van een Amerikaanse onderneming waarmee laagcalorische gassen met een methaangehalte van minimaal 1,5 % nog kunnen worden omgezet in elektriciteit. Met conventionele
gasturbines of verbrandingsmotoren is dit niet mogelijk. De grens ligt op circa 40 % methaan. Door
de toepassing van katalytische omzetting in een door FlexEnergy uitgevonden keramische katalysator
is dit wel mogelijk, wat veel nieuwe mogelijkheden biedt. Met name op het gebied van biogas en
stortgas zal een nieuwe markt ontstaan, waarbij EECT de Europese partner van FlexEnergy zal zijn.
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7.3

Functional & technical design: Onderzoeksprogramma B+B Agema

EECT heeft naar aanleiding van de feasibility study van NLR aan B&B-Agema gevraagd een analyse te
maken van de prestatie van het prototype van de Heron gasturbine, met als doel het lokaliseren van
de hoofdoorzaak waardoor de turbine niet op rendement en vermogen komt. Deze onderzoeksvraag
is ontstaan nadat het NLR in eerste instantie had vastgesteld dat een ontwerpfout in de gasgenerator
er voor zorgde dat het theoretisch haalbare vermogen niet bereikt kon worden.
Daarnaast heeft B&B-Agema aanbevelingen gedaan met als doel de prestatie van de turbine te verbeteren.
B&B-Agema kwam tot andere conclusies dan het NLR. In plaats van in de HPT lijkt het probleem volgens de deskundigen van B&B-Agema eerder in de lijn te zitten. Na een grondige analyse van alle
thermodynamische procesdata bleek uit de eerste resultaten dat de HPC niet de berekende theoretische prestatie kon leveren. Verder traden drukverliezen op in sommige andere componenten (verbindend pijpwerk, bochten, inlaatkasten, etc).

7.4

Implement modification

7.4.1 Inleiding
De analyse van B&B Agema heeft geleid tot een aantal veranderingen welke zijn aangebracht aan
onderdelen van de gasturbine cyclus. Doordat vooraf niet exact bekend is wat een verandering exact
teweeg brengt, zijn de veranderingen volgtijdelijk aangebracht. Na elke wijziging werd getest en
opnieuw berekend (zie figuren 5 tot en met 9).
Allereerst zijn de compressoren aangepast. De verandering aan de ‘High Pressure Compressor’ (HPC
/ de diffusor) zorgde ervoor dat de turbine met lagere massastromen bedreven kon worden zodat de
‘Low Pressure Compressor’ ( LPC) nader onderzocht kon worden en zodoende de eerste aanbevelingen deze te verbeteren konden worden uitgevoerd.
Uiteindelijk zijn beide compressoren aangepast waardoor het werkgebied werd vergroot zodat de
turbine stabieler kon draaien.
Na het monteren van extra druksensoren op diverse plaatsen in de HPC en de analyse van de resultaten blijkt dat de impeller van de HPC niet optimaal voldoet. De inlaatkast, diffusor en scroll (slakkenhuis-uitlaat) voldoen zoals verwacht.
In de volgende alinea’s worden de stappen beschreven die genomen zijn t.a.v. de prestatie analyse
met behulp van CFD (Computational Flow Dynamics), uitgevoerde verbeteringen. Daarnaast worden
de vervolgstappen beschreven op basis van de thermodynamische verwachtingen van toekomstige
aanpassingen die naar het oordeel van B&B-Agema zullen leiden tot het ontwerpvermogen en rendement.
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7.4.2

Gasturbineprestatie vanaf aanvang testbedrijf

Bij aanvang van het testbedrijf werd geconstateerd dat zowel vermogen als efficiency achterbleven
ten opzichte van de ontwerpwaarden. Na analyse van de data bij 22.700 omw./min. (volgens het
ontwerp) werd het onderstaande duidelijk:
De massastroom was ca. 20 % minder dan het ontwerp
De polytropische efficiency van de HPC blijkt ca. 77 % te zijn i.p.v. ca. 87 %
De drukverhouding van de HPC ligt rond 2,66 i.p.v 2,95
Door de lagere drukverhouding en efficiency van de HPC moet het hoge druk turbinewiel
meer vermogen leveren om de compressoren aan te drijven. Hierdoor neemt de druk in de
uitlaat af waardoor de power turbine moest worden gebypassed.
Aannames met betrekking tot drukverliezen in verbindend pijpwerk blijken hoger te zijn als
werd aangenomen.
Tijdens het opstarten maar ook tijdens normaal bedrijf heeft de HPC neiging tot “stall/surge”
waardoor de installatie stopt.
Deze gegevens maakten duidelijk dat allereerst de prestatie van de HPC aanzienlijk verbeterd zou
moeten worden middels een aantal modificaties aan de ‘diffusor’. Na de modificaties zou de prestatie van de turbine moeten verbeteren. Daarna zouden andere onderdelen van de turbine zoals het
pijpwerk etc. aangepast moeten worden om resterende drukverliezen te verminderen.
Hiertoe heeft B&B-Agema een groot aantal CFD calculaties gemaakt van de HPC waarbij de inlaatkast, impeller, diffusor en uitlaat in een computermodel werden geprogrammeerd zodat zij de luchtstroom konden simuleren tijdens vollast en deellast. Het resultaat gaf aan dat het compressor ontwerp aan de verwachtingen voldeed bij vollast bedrijf. Bij deellast, waarbij de massastroom van de
lucht werd gereduceerd met 20%, kwam de compressor in het ”stall” gebied terecht. Dit geheel in
overeenkomst met de testresultaten vooral bij het opstarten. De conclusie was dan ook dat het
werkgebied van de HPC niet voldoende was. Door gebruik te maken van deze simulatiegegevens
tijdens deellast werd duidelijk dat het probleem werd veroorzaakt door de vorm van de diffusor en
de afstand van de difussor schoepen tot het uiteinde van de impellerbladen.
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Figuur 3: weergave van diffusor en impeller LPC

7.5 Prototyping & testing HPC
Zoals in de voorgaande alinea voorgesteld, werden de vorm van de diffusor en de afstand van de
schoepen aangepast. Dit gaf als resultaat dat het werkgebied was toegenomen zodat de turbine met
een lagere massastroom kon werken waardoor het risico van trippen aanzienlijk werd verminderd.
Uit additioneel onderzoek bleek tevens dat het werkgebied van de LPC te klein was om aan de ontwerpwaarden te komen. Daarom was het noodzakelijk ook het ontwerp van de LPC diffusor aan te
passen om zodoende het werkgebied te vergroten.
Nadat de schoepvorm en de afstand van de schoepen tot het uiteinde van de impellerbladen was
aangepast hebben we uit de testresultaten het volgende kunnen concluderen:
De by-pass klep kon nu voor het eerst gesloten worden doordat het werkgebied van de HPC
aanzienlijk was vergroot.
Doordat de turbine stabiel kon draaien was het mogelijk de uiterste grens van de LPC te zoeken door stap voor stap de ontluchtingsklep te openen. Lage massastromen konden worden
bereikt doordat de HPC stabiel bleef uit het ‘stall’ gebied.
De constatering was dat het werkgebied van de LPC kleiner was dan de ontwerpwaarde bij
22.700 toeren, de massastroom van 5,15 kg/sec. werd niet gehaald.
Bij een toenemende draaisnelheid tot maximaal 24.000 toeren kon een toename van de
drukverhouding over de HPC worden gemeten van 2,95 (wat overeen komt met de ont-
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werpwaarde). Tevens nam het polytropisch rendement toe van ca. 77% naar ca. 80% en
werd een massastroom gemeten van 5,26 kg/sec.
Onder invloed van de toename van het toerental en massastroom nam het rendement van
de LPC af met ca 6%, van 86% naar 80% en de drukverhouding over de LPC van 3,06 naar
2,95. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het werkgebied van deze compressor (choke
marge
Door het verhogen van het toerental en ondanks het slecht presteren van de LPC werd een
elektrisch vermogen gerealiseerd van maximaal 910 kW. Het maximaal gemeten elektrisch
rendement over de afgelopen testperiode bedroeg 31,7%
De bovenstaande testresultaten hebben aangetoond dat door de diffuser van de HPC aan te passen
dit een verbetering heeft gegeven en hierin ook een bevestiging werd gevonden om het werkgebied
van de LPC te vergroten.

original vane
shaped1 vane

Figuur 4: aanpassingen van de geometrie van de HPC
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7.6 Prototyping & testing LPC
Aan de diffusor van de LPC is een soortgelijke wijziging uitgevoerd als die aan de HPC. Tegelijkertijd
een drietal extra druksensoren gemonteerd, waarvan een direct aan de voorzijde van de LPC impeller. Hierdoor werd het mogelijk eventuele drukverliezen te meten in de luchtinlaat.
De testresultaten lieten zien dat de turbine met grotere massastromen kon werken en bij 24.000
toeren namen zowel de rendementen toe als ook de drukverhouding bij een massastroom van ca.
5,4 kg/sec. Tijdens het testen ontstond echter het volgende probleem : doordat trillingen werden
gemeten aan de as van de gas generator, boven de toegestane limiet, was het niet langer verantwoord om het toerental van turbine verder op te voeren. Dit neemt echter niet weg dat het vergroten van de massastroom, drukverhouding en rendement van de LPC hiermee wel zijn aangetoond.

7.7 Eindresultaat na aanpassingen HPC en LPC
In figuur 5 en respectievelijk 6 en 7 is de output weergegeven van de gasturbine voor en na de aanpassingen. Te zien is in figuur 5 dat de Power Turbine grotendeels gebypassed moet worden, wat
een grote terugval in het vermogen met zich meebrengt. In figuur 5 is dat te zien bij het bijschrift “PT
Bypss”. De massastroom gaat dus niet door de LP combuster en niet door de Power Turbine. Door de
lagere drukverhouding en efficiency van de HPC moet het hoge druk turbinewiel meer vermogen
leveren om de compressoren aan te drijven.

Figuur 5: uitgangssituatie voor aanpassingen HPC en LPC
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Figuur 6: theoretische output na aanpassingen HPC
De Power turbine zorgt nu voor een groot deel van het vermogen, wat te zien is aan de power output
en het rendement van de machine. Verder is de turbine inlaattemperatuur van de HPT iets hoger dan
de ontwerpwaarde.
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7.8 Toekomstige aanpassingen
Het bleek binnen de projectperiode niet mogelijk om het beoogde elektrische rendement te behalen
van 42,9%.

Figuur 7: Output na aanpassingen HPC, geoptimaliseerde drukverhoudingen en licht verhoogde HPT
inlaattemperatuur.
In deze configuratie is te zien dat nu wel de gewenste massastroom de compressoren ingaat, wat een
positief, zij het klein, effect heeft op de power output en het rendement.
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Figuur 8: stand van zaken bij verbeterde mechanische en component-rendementen
De diverse componenten blijken minder goed te presteren dan bij het ontwerp is verwacht. Er moet
nog gewerkt worden aan een beter generatorrendement, compressorrendement e.d. Wanneer deze
stap gemaakt wordt zal het algeheel rendement verder kunnen stijgen tot ca. 37% (zie figuur 8).
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Figuur 9: uiteindelijk doel na optimalisatie piping en gekozen materialen
Op basis van de uitgevoerde metingen zijn verdere berekeningen uitgevoerd die aantonen dat een
nog grotere winst te behalen valt wanneer de drukverliezen in het systeem kunnen worden verkleind. Dit kan onder andere worden bereikt door het verbeteren van de pipinglayout en keuze van
afsluiters e.d. en materiaal voor piping (zie figuur 9).

7.9

Emissiemetingen

Door Kema Nederland is in mei 2011 een emissiemeting uitgevoerd op de H1 gasturbine. Door omstandigheden kon de turbine op dat moment alleen in deellast worden bedreven (maximaal geleverd
vermogen 650 kWe) waardoor geen volledig representatieve resultaten konden worden gemeten.
Uit analyse van de meetdata bleek verder dat tijdens de meetperiode van 23 minuten nog geen stabiele situatie kon worden bereikt. Op basis van de gemeten gegevens zijn dan ook emissietrends
geëxtrapoleerd. Voor details zie bijlage 1.
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7.10 Aanbevelingen na simulaties en aanpassingen
De testresultaten van de turbine tonen aan dat de aanpassingen aan beide compressoren een aanzienlijke verbetering hebben gegeven om de turbine stabiel te kunnen bedrijven met betrekking tot
het werkgebied met grote stall/surge en choke marges, nagenoeg tegen de ontwerpwaarden aan.
Een herontwerp van deze impeller zal echter noodzakelijk zijn om het vermogen en het elektrisch
rendement naar de ontwerpwaarden te brengen. Uitgangspunt hiervoor is dat deze een drukverhouding van minimaal 3,0 moet leveren en een rendement van 85% bij 22.700 toeren. Een herontwerp
van de hoge druk impeller heeft een directe invloed op de vele proces parameters, die afhankelijk
zijn van deze prestaties. Dit geeft aan dat elke kleine verbetering aan de impeller van grote invloed is
op het totaal rendement van de turbine. Om een voorbeeld te geven, een toename van de drukverhouding en rendement van de hoge druk impeller geeft de onderstaande veranderingen:
Toename van massastroom en druk voor de hoge druk turbine
Afname van het vermogen om de compressoren aan te drijven, waardoor:
Druktoename van de gas generator waardoor de by-pass klep gesloten kan worden
Hierdoor is het mogelijk een grotere massastroom door de power turbine te leiden
Doordat de by-pass gesloten kan worden zal de recuperator beter werken waardoor minder
gas in de verbrandingskamer hoeft te worden ingespoten van de gas generator.
Doordat er meer massa door de PT gevoerd kan worden zullen de uitlaatgassen van de PT de
recuperator deze beter verwarmen.

8.
8.1

Ontwikkeling hybride brandstofcel en gasturbine
Inleiding

Naast de verdere uitontwikkeling van de H1 gasturbine is EECT tijdens de projectperiode begonnen
met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een SOFC-Gasturbine hybride. Als eerste voorbereiding is een businessplan met bijbehorend projectplan en planning opgesteld die dient als leidraad
tijdens gesprekken met (lokale) overheidsinstanties en potentiële investeerders.
Voor kleinschalige, gasgestookte warmtekracht toepassingen (vermogen tot 5 MW) worden tot op
heden gasmotoren veelal verkozen boven gasturbines. Doorslaggevende factoren zijn tot nu toe de
lagere investeringskosten, het hogere elektrische rendement en een beter deellastgedrag van de
gasmotor. Kleinschalige gasturbines zullen naar verwachting echter meer kracht leveren en scoren
goed op het gebied van emissies en onderhoudskosten. Een ander aspect is dat de gasturbines vele
brandstoffen accepteren, daar waar gasmotoren vaak bijstook van hoogwaardige brandstof vereisen.
Gasturbines bieden hiermee een eenvoudige oplossing voor het op verschillende plaatsen in de wereld heersende afvalprobleem.
Een interessante optie voor verdere verbetering van het elektrische rendement is de combinatie met
hoge temperatuur brandstofcellen. Hierbij wordt de restwarmte van de gasturbine benut voor de
productie van waterstof, dat vervolgens als voeding dient voor de brandstofcel. Integratie van gasturbines met brandstofcellen is niet nieuw; wereldwijd zijn diverse haalbaarheidsstudies uitgevoerd
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die de potentie van zulke systemen onderstrepen. Ook hier heeft EECT echter een vinding weten te
octrooieren waarbij grotere rendementswinst wordt geboekt dan bij andere gasturbine-brandstofcel
concepten. Systeemberekeningen aan het door EECT ontwikkelde concept hebben uitgewezen dat,
indien de brandstofcel bedreven worden bij een druk van 9 bar, een elektrisch rendement haalbaar is
van maar liefst 87% LHV.
Het gasturbine-brandstofcel systeem zal door EECT op de markt worden gebracht onder de naam H3.
Met de H3 verwacht EECT zijn voorsprong op de markt van decentrale, duurzame elektriciteitsproductie verder uit te kunnen bouwen en te versterken. Voordat de H3 geproduceerd kan gaan
worden zal gedurende vier jaar experimenteel onderzoek worden verricht. De te volgen projectaanpak wordt hieronder beschreven.

8.2

Doelstelling en marktprognose

Het streven is om in 2016 de eerste H3 installaties te kunnen plaatsen bij klanten. De verwachting is
dat er in dat eerste jaar drie installaties gebouwd en verkocht kunnen worden. Aanvankelijk zullen de
aanloopkosten nog hoog zijn, maar naarmate het aantal orders toeneemt zal dankzij de economies of
scale het kostenniveau per turbine dalen. Tegelijkertijd zal de nettowinstmarge stijgen van 4 tot 5%
in het eerste jaar naar uiteindelijk een nettowinstmarge van 10%.
De besparingen die de H3 turbine levert zijn groot. Aan brandstof kan 57% bespaard worden t.o.v.
het beste vergelijkbare alternatief, wat omgerekend neerkomt op een besparing van 1,7 miljoen euro
per jaar. De CO2 besparing is vergelijkbaar: door het gebruiken van een H3 turbine wordt ruim 14.000
ton CO2 op jaarbasis minder uitgestoten. De terugverdientijd is mede door deze enorme besparingen
kort.
De opbrengsten van de H3 op macro-economisch vlak zijn ook groot. Het businessplan gaat uit van
een sterke bedrijfsgroei waarbij uiteindelijk na vijf jaar ca. 125 fte’s zullen werken voor EECT, waarvan een groot deel voor de H3 werkzaamheden zal verrichten. De regionale uitstraling zal groot zijn,
zowel qua werkgelegenheid als in algemeen economisch opzicht, doordat veel gebruik gemaakt zal
worden van lokale toeleveranciers.

8.3

Aanpak

In het door EECT opgestelde projectplan voor ontwikkeling van de H3 zijn de volgende stappen voorzien:
Stap 1: Benchmark van de EECT gasturbine gekoppeld aan een momenteel beschikbare, atmosferisch
bedreven brandstofcel (“proof of principle”). Simultaan aan de benchmark tests wordt een
marktanalyse uitgevoerd.
Stap 2: Ontwikkeling van hogedruk brandstofceltechnologie.
Stap 3: Benchmark van de EECT gasturbine gekoppeld aan de hogedruk brandstofcel (“proof of concept”).
Stap 4: Full scale demonstratie
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Voor uitvoering van het projectplan zal een consortium worden geformeerd waarin expertises op het
gebied van gasturbine technologie, brandstofcel technologie, thermische en fysische integratie van
beide technologieën, en expertise over marktanalyse van systemen voor decentrale co-generatie
samenkomen. Verwacht wordt dat het consortium zal bestaan uit vier projectpartners, waarvan ieder een van voornoemde expertises voor zijn rekening neemt. Tussen de projectpartners zal een
evenwichtige verdeling van activiteiten en coördinerende verantwoordelijkheden plaatsvinden. EECT
streeft er naar zoveel mogelijk gebruik te maken van de lokale know-how die jarenlang is vergaard
binnen ECN te Petten. De brandstofcel-activiteiten van deze instelling zijn onlangs beëindigd. EECT
wil één van de opvolgers zijn van ECN waar het gaat om het behoud en verdere uitbouw van deze
kennis. Hiervoor zijn reeds contacten gelegd met de directie van ECN. Tevens zijn verkennende gesprekken gaande met andere partijen zoals TU Delft, waar onlangs een onderzoekslaboratorium is
geopend.
De looptijd van het project bedraagt 53 maanden, inclusief een periode van 5 maanden waarin het
consortium wordt gevormd. In maand 42 vindt een go/no go beslissing plaats, waarbij uitvoering van
full scale demonstratie wordt beoordeeld op technisch en economisch perspectief.
Naast genoemde stappen in het project zal aandacht besteed worden aan disseminatie van verkregen resultaten op gerenommeerde internationale conferenties en in peer-reviewed journals. Ook
wordt het brede publiek geïnformeerd over de ontwikkelde technologie in lokale media, vakbladen,
worden er rondleidingen georganiseerd en worden er presentaties gegeven op regionale opleidingscentra.
Hoewel uiterst relevant voor het vervolg, valt commercialisatie van de H3 turbine valt buiten de scope van dit project.

8.4

Benodigde financiële middelen

De ontwikkeling van de H3 zal in een aparte entiteit binnen EECT worden uitgevoerd. In de eerste
jaren van het project wordt gebruik gemaakt van faciliteiten en personeel van EECT Productions BV.
Naarmate de activiteiten voor de H3 uitbreiden en er grotere testopstellingen gebouwd worden zal
deze capaciteit niet meer voldoen en zullen productiefaciliteiten en personeel voor ontwikkeling van
de H3 fysiek gescheiden worden van de andere activiteiten binnen de EECT holding.
Het benodigde bedrag voor ontwikkeling van de H3 bedraagt circa 5 miljoen euro. Dit bedrag zal via
participaties en kredieten worden verkregen. Het project zal gestart worden als 40% van het benodigde kapitaal, c.q. 2 miljoen euro, is gegarandeerd. Het resterende bedrag zal gedurende de looptijd
van het project worden verworven.
Op grond van het terugverdienmodel is een kostprijs voor de H3 berekend van 5 miljoen euro. Uitgaande van een winstmarge van 5%, een rentepercentage van 7% , en een productie oplopend van
drie naar vijftien H3 turbines per jaar in een periode van vijf jaar, wordt een break even point bereikt
na ongeveer vier jaar.
Mocht de kostprijs, en daarmee de verkoopprijs, hoger uitvallen dan 5 miljoen euro dan heeft dit
nauwelijks consequenties voor de tijd waarin voor EECT break even point wordt bereikt. Ook voor het
marktpotentieel heeft een hogere kostprijs, uiteraard binnen zekere marges, weinig effect; zelfs met
een verdubbeling van de kostprijs is een H3 turbine voor de gebruiker nog altijd zeer lucratief.
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9.

Economische haalbaarheid

Het bedrijf Ekwadraat heeft een studie uitgevoerd naar de toepassing van de gasturbine. Hierbij is de
toepassing van de turbine vergeleken met die van een traditionele WKK. Ten behoeve van de studie
is het toepassen van een gasturbine vergeleken met die van een traditionele gasmotor WKK met
rookgasreiniger (RGR).Er zijn twee situaties geschetst: een rozenkwekerij en een tomatenkwekerij
De investeringen zijn op dit moment nog aanzienlijk hoger dan voor een WKK installatie terwijl de
prestaties ook vergelijkbaar zijn. De winst van de gasturbine moet komen uit de hogere betrouwbaarheid en de geringere onderhoudskosten, vooral als gebruik gemaakt wordt van biobrandstoffen.
Verschillende scenario’s zijn naast elkaar gezet: traditionele WKK, de H1 turbine en de H1 turbine
gecombineerd met brandstofcellen. Aangezien de laatste optie nog in een aanvangsfase verkeert was
het niet eenvoudig om valide aannames te doen met betrekking tot de kostprijs. Een en ander is op
dit moment nog onduidelijk aangezien er nog geen zicht is op de kostprijs van de SOFC brandstofcellen.
Op basis van de huidige aannames is de optie met brandstofcellen economisch niet rendabel te maken voor een toepassing in de glastuinbouw. Voor de glastuinbouw is met name de warmteproductie
en CO2 van belang, terwijl met name de brandstofcellenoptie zich richt op het maximaliseren van de
elektriciteitsopbrengst.
De opbrengst en de ROI ontlopen elkaar weinig voor de H1 en de traditionele WKK. Wanneer de H1
verder uitontwikkeld is, zal de kostprijs dalen. Als dat gebeurt en de verwachte verkoopprijs ruim
30% lager uitvalt dan op dit moment het geval is, zal de H1 turbine een zeer concurrerend en winstgevend alternatief zijn.
Meer details zijn te vinden in bijlage 2.
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Evaluatie
10.1 Ontwikkeling gasturbine
Tijdens het ontwikkelingstraject van de gasturbine bleek dat beide compressoren (HPC en LPC) niet
optimaal functioneerden. Hierdoor zijn verder ontwikkelen gestremd. Eerst dienden de problemen
met betrekking tot het werkgebied met grote stall/surge en choke marges opgelost te worden. Het
lastige in het ontwikkelingsproces van een gasturbine is dat na elke aanpassing de gasstromen wijzigen en er opnieuw berekeningen moeten worden uitgevoerd.
Voorafgaand aan het ontwikkelingstraject is afgesproken om een eindigheid te maken aan de samenwerking tussen Kwekerij Mostert en EECT; dit was gesteld op halverwege 2011. In april 2011
bleek na de aanpassingen aan de HPC en de LPC dat de prestatie van minimaal 40% nog niet behaald
kan worden. Een herontwerp van deze impeller is noodzakelijk om het vermogen en het elektrisch
rendement naar de ontwerpwaarden te brengen. Een herontwerp van de hoge druk impeller heeft
een directe invloed op de vele proces parameters, die afhankelijk zijn van deze prestaties. Dit geeft
wederom aan dat elke kleine verbetering aan de impeller van grote invloed is op het totaal rendement van de turbine.
In de tussentijd is er in de tuinbouw veel veranderd : rendementen zijn sterk onder druk komen te
staan en de investeringsbereidheid is sterk gedaald. Daarnaast is de prijs van biobrandstoffen toegenomen. De betrokken kwekers zien op de lange termijn potentie voor een gasturbine, maar dan dient
de prestatie de minimale waarde te behalen op gas en voor onderstaande problemen zal een oplossing gevonden moeten worden.

10.2 Problematiek CO2 gebruik in kassen
Een belangrijk bijkomend voordeel voor kwekers bij het zelf produceren van energie is dat behalve
elektriciteit en warmte ook de vrijkomende CO2 nuttig gebruikt kan worden als groeibevorderaar. Dit
principe wordt reeds toegepast bij de huidige op (gas-)motoren gebaseerde WKK’s en ook de rookgassen van verwarmingsketels kunnen hiervoor gebruikt worden. Nadelig is wel dat de rookgassen
veel verontreinigingen bevatten (zoals NOx) en slechts na reiniging de kas in geblazen kunnen worden.
WKK’s gebaseerd op gasturbines produceren veel schonere rookgassen, waardoor de reinigingsstap
vaak achterwege kan blijven. Toch kunnen de rookgassen van een gasturbine niet zonder meer de
kassen in geblazen worden. Dit komt door de veel grotere luchtovermaat waar turbines op draaien.
De luchtstroom is vier keer zo groot als bij een ketel en ongeveer twee keer zo groot als bij een WKK,
wat betekent dat er een ongewenste overdruk zou kunnen ontstaan in de kassen. Bovendien zal bij
die hoeveelheden ook serieus gekeken moeten worden naar het (kunnen) ontvochtigen van de CO2
daar anders een grootte hoeveelheid vocht met de CO2 toediening mee de kas ingebracht wordt.
Per verbrandde m3 gas wordt circa 53 m3 rookgassen geproduceerd tegen een ketel circa 13,3 M3.
Bij een gewenste inbreng van 200kg CO2/ha/uur geeft dit een debiet van 5618 m3/ha. De hoeveelheid CO2/lucht die dan per uur ingebracht wordt zal circa 0,56M3/m2 zijn.
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Een mogelijke oplossingsrichting is het scheiden van CO2 uit de rookgassen. Een dergelijke scheider is
echter een extra kostenpost. Nader onderzoek is nodig om te bepalen hoe op de meest efficiënte
manier het CO2 dat door de gasturbine wordt geproduceerd kan worden benut.
Een uitgevoerde inventarisatie van de literatuur die op dit terrein is gepubliceerd biedt aanknopingspunten. Het mag echter duidelijk zijn dat een oplossing nog de nodige inspanningen vergt.

10.3 Kostprijs gasturbine
Uit de studie van Ekwadraat is gebleken dat de kostprijs van de gasturbine momenteel nog te hoog
ligt om bij de toepassing op aardgas bij een rendement van 42,9% competitief te zijn. Het bedrijf
EECT heeft aangeven dat middels ‘value engineering’ de kostprijs verder omlaag moet kunnen. Gestreefd wordt naar een kostenvermindering van zeker 30% zodat de verkoopprijs onder € 1.000.000,kan uitkomen.

10.4 Value engineering
De nadruk bij de ontwikkeling van de H1 gasturbine heeft steeds gelegen bij het optimaliseren van
het proces. Waar nodig zijn aanpassingen in de gasgenerator gemaakt ten einde een hoger rendement en vermogen te krijgen. Tegelijkertijd is een aantal meetpunten toegevoegd om betere analyses van de testruns te kunnen maken.
De opgedane kennis en informatie hebben aangetoond dat het mogelijk is om op het gewenste rendement en vermogen te komen. De verwachting is dat binnen een periode van twaalf maanden dit
punt alsnog bereikt kan worden, afhankelijk van de hieraan verbonden kosten. Na het bereiken van
dit punt zal gestreefd worden naar drie proeftuinen waarbinnen de benodigde draaiuren kunnen
worden gemaakt en ervaring kan worden opgedaan als referentie naar de commerciële markt. Als tot
een seriematige productie kan worden gekomen, zullen in eerste instantie gasturbines worden geproduceerd die vrijwel gelijk zullen zijn aan het huidige type.
Het volledige systeem dient vervolgens tijdens deze eerste productie kritisch te worden bekeken en
waar nodig moeten vereenvoudigingen en herontwerpen worden doorgevoerd die het productie- en
assemblageproces eenvoudiger maken. Door gelijktijdig het ontwerp aan een “design for assembly”
analyse te onderwerpen dient het aantal onderdelen te verminderen. Hierdoor zullen de directe en
indirecte kosten dalen, aangezien de montagetijd en ook het aantal montagefouten wordt gereduceerd.
Ook zal door “economies of scale” de kostprijs verlaagd worden, aangezien onderdelen vaak goedkoper worden naar mate er meer worden afgenomen.
Het streven is dat de kostprijs van de H1 gasturbine door value engineering met zo’n 40% afneemt
ten aanzien van de kostprijs van het huidige prototype.
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10.

Conclusies

De ontwikkeling van de Heron gasturbine kent een lange historie. Het originele principe zoals bedacht door uitvinder ir. R. Hendriks kan ervoor zorgen dat traditionele rendementen van kleine gasturbines stijgen naar ruim 40%.
Ten tijde van het plaatsen van de gasturbine bij testlocatie Mostert Nieuwerkerk B.V. was de veronderstelling van allen dat het ontwikkelingstraject in 1,5 jaar afgerond kon worden.
In 2009 is echter vastgesteld dat de testturbine niet voldeed aan de verwachtingen, met andere
woorden dat het behaalde rendement ver achter bleef bij de systeemberekeningen. Daarom is door
het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) de cyclus doorgerekend. Hieruit bleek dat
de theoretische principes opgesteld zijn met de juiste aannames. B&B Agema heeft vervolgens intensief gezocht naar oorzaken voor de tegenvallende resultaten.
De analyses van NLR, gevolgd door modelberekeningen en verdere analyses met behulp van Computational Fluid Dynamics door B&B-Agema, heeft geleid tot diverse aanpassingen in de gasgenerator. De vorm van de diffuser is aangepast, wat heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering in de
performance. Toch zijn de minimale vereisten voor de gasturbine nog niet behaald in de periode van
ruim 1,5 jaar.
De ontwerpwaarden worden nog niet gehaald. De verwachting is echter dat door het aanpassen van
het ontwerp van de impeller de ontwerpwaarden gehaald zullen worden. Dit proces zal echter naar
verwachting nog ruim een jaar in beslag nemen. Hierna zullen de onderzoeken naar de toepassing
van verschillende biobrandstoffen in de gasturbine en de toepassing van stoominjectie om het rendement te verhogen weer worden voortgezet.
Voor de betrokken kwekers in het project is deze periode te lang. De focus van deze bedrijven dient
te liggen op hun core business. Met EECT is de afspraak gemaakt dat de gasturbine op een andere
locatie verder wordt ontwikkeld en dat bij succes een percentage van de geproduceerde machines
ter beschikking kan komen voor de glastuinbouw.
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11.

Aanbevelingen

Gezien de ervaringen en de reeds bereikte resultaten in de samenwerking met B&B-Agema heeft
EECT het geloof dat de goede weg is ingeslagen en dat op de huidige manier verder werken uiteindelijk zal leiden tot een gasturbine met een rendement dat de ontwerpwaarden zeer dicht zal benaderen.
Hiertoe zullen in de komende 12 maanden de volgende zaken aangepakt moeten worden:
-

Rendement LPC verder verbeteren en groter werkgebied geven;

-

Rendement HPC verhogen door aanpassingen aan de impeller;

-

Aanpassen van de branders: Low-NOx configuratie plus aanpassingen voor biobrandstof;

-

Piping en instrumentatie optimaliseren.

Gezien de opgedane ervaringen verdient het de aanbeveling om toekomstige ontwikkelingen meer
synchroon te laten lopen met de afronding van het ontwikkelingsproces van de H1. Verdere verhoging van het rendement van de gasturbine zullen deze ontwikkelingen alleen maar ten goede komen.
Voor de toepassing van gasturbines in kassen moet op een cruciaal gebied nog nader onderzoek
worden verricht. Het gaat hier om de manier waarop CO2 kan worden toegevoerd zonder dat dit leidt
tot overdruk en andere ongemakken. Door de uitloop van het op rendement brengen van de H1 gasturbine is dit vraagstuk nog niet uitgebreid onderzocht. Het spreekt voor zich dat hier in de nabije
toekomst een gedegen (literatuur-)onderzoek naar gedaan moet worden.
Wanneer dit onderzoek is afgerond met een passende oplossing, zal de H1 gasturbine een zeer
bruikbaar alternatief voor de elektriciteit- en warmteproductie binnen de glastuinbouw zijn.

Rapport PT – project Heron Gasturbine

35

12.

Referenties

Samenwerkingsplan ‘GES’: Projectplan HR-Gasturbine (juli 2009)
Rapport NLR:
Analysis of the HERON H1 gas turbine cycle – Report no. NLR-CR-2009-475
Rapporten B&B-Agema:
25 maart 2011: EECT 2011-01 Heron GT – Low Pressure Compressor Redesign
25 maart 2011: EECT 2011-02 Heron GT – Analysis of HPC Performance Sensitivity
24 februari 2011: Prospects and Potentials of the HERON Gas Turbine on the Future Market –
voordracht Greenport Innovation Campus, Honselersdijk
18 november 2010: EECT 2010-05 Heron GT – Phase III High Pressure Compressor Redesign
(Step 2) Redesign of the Diffusor Vanes
29 september 2010: EECT 2010-04 Heron GT – Phase III.1, High Pressure Compressor Redesign (Step 1)
23 juli 2010: EECT 2010-03 Heron GT – Phase II.1: Full 3D Analysisof the High Pressure Radial
Compressor
28 april 2010: EECT 2010-02 Heron GT - Status Confirmation, Deficiency Detection, Potential
Analysis for the Heron Gas Turbine.

Rapporten EECT:
Mei 2011: Businessplan en projectvoorstel H3 gasturbine (combinatie SOFC-GT)

Rapport PT – project Heron Gasturbine

36

13.

Bijlagen

1. Emissiemeting EECT-Heron gasturbine (Kema, Groningen, juni 2011)
2. Vergelijking Gasturbine -WKK in de glastuinbouw (Ekwadraat, mei 2011)

Rapport PT – project Heron Gasturbine

37

