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Samenvatting
De elektrische lichtbronnen die nu in de glastuinbouw voor assimilatiebelichting worden
gebruikt, hebben een rendement voor de lichtopwekking (PAR) op primaire brandstof van ca.
10%. In dit onderzoek wordt de haalbaarheid onderzocht van direct gasgestookte assimilatie
belichting. Op basis van literatuurstudie en informatie van fabrikanten is een beeld gevormd van
de huidige status gasgestookte lamp.Vanuit deze positie zijn een aantal ontwikkelingen geschetst
die kunnen leiden tot een perspectiefvol concept van een gasgestookte lamp. Het concept van de
gaslamp bestaat uit een brander, een emittor met een hoge emissiecoëfficiënt voor PAR die de
straling uitzendt en een transparante omhullingbuis. In een nieuw concept gasgestookte
assimilatiebelichting is de functie van de emittor geanalyseerd en zijn spectraal selectieve
materialen geselecteerd. Tevens zijn spectrale filters nodig om het rendement te verhogen. Door
met een warmtewisselaar de verbrandingslucht voor te verwarmen ontstaat een maximaal
branderrendement.
Aan de hand van specificaties zijn materialen geselecteerd die een hoge emissie coëfficiënt
vertonen voor PAR straling en die bestendig zijn tegen hoge temperatuur. De uitgezonden
straling heeft een continu spectrum dat een goede kwaliteit heeft voor assimilatie belichting. De
spectrale verdeling van een eenvoudige gaslamp (Campingaz) is vergeleken met die van een
Natriumlamp. De PAR-intensiteit en rendement van de assimilatiebelichting is afhankelijk van de
temperatuur en het emittormateriaal. De spectrale verdeling van een eenvoudige gaslamp is
verglijkbaar met gewone assimilatielampen in het PAR-gebied. Bij een emittortemperatuur van
2000K is het rendement van een zwarte straler ca. 1% en voor meer selectieve materialen is dit
circa 4%. Verdere toename op het rendement is mogelijk met een spectraal selectief filter voor
NIR straling (ca. factor 4,6 verbetering). Het effect van de warmtewisselaar is een factor 4,6
verbetering in het rendement. Het totaal van deze verbeteringen geeft een rendementverbetering
van een factor 79. Hierdoor komt het totaal rendement op 22%. Dit is het dubbele rendement
van de combinatie warmtekracht met elektrische lampen.
Wanneer er een warmtebuffer toegepast wordt, ontstaat er extra productie bij roos en tomaat van
respectievelijk 2,5% en 3,2%. Zonder gebruik van een buffer is dit respectievelijk 2,4% en 5%.
Bij chrysant ontstaat een geringe afname van ca. 1,5%.
De energiebesparing voor roos en tomaat is het hoogste met een buffer. De besparing is dan
respectievelijk 25,5% en 50,3%. Zonder gebruik van een buffer neemt dit af tot respectievelijk
20,7% en 43,6%. Bij chrysanten is de besparing kleiner: 6% zonder buffer en 1,2% met buffer.
De hoogst besparing ontstaat bij groente- en fruitgewassen die meer licht vragen.
De uitstoot van verschillende typen (buis)branders zijn vastgesteld. De radiant burner van
Bekaert geeft de laagste emissie van NOx (11ppm) en CO (<1ppm). Voor verzekeren en
vergunningen zijn er geen andere belemmeringen dan bij normale assimilatiebelichting en de
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concentraties in de kas van eventueel vrijkomende schadelijke gassen kunnen beneden de vereiste
grens gehouden worden. Tenslotte zijn aspecten rond verzekering, milieuvergunning en arbo
onderzocht. Er zijn geen onoverkomelijke juridische en milieukundige problemen geïdentificeerd
die de uiteindelijke implementatie van gaslampen zouden kunnen blokkeren. De investeringsruimte is groot door het ontbreken van een warmtekrachtinstallatie. De economische
haalbaarheid van gasgestookte assimilatie belichting neemt lineair toe met het vermogen van de
lampen. Hierdoor lijkt het systeem vanaf een lampvermogen van 5 KW rendabel. Wel is bij deze
grotere lampvermogens aanvullend onderzoek noodzakelijk om een goede lichtverdeling in de
kas te krijgen.
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