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Inleiding

• GtS is zelfstanding ingenieursbureau en opereert wereldwijd

• GtS bestaat 5 jaar en heeft 15 werknemers

• Kantoor gevestigd binnen las- & constructie bedrijf PWS, waardoor

>30 personen actief werkzaam voor GtS’ producten

• Kracht van GtS is innovatie!



GPP®-systeem

• GPP staat voor Gastreatment Power Packages en omvat de

complete cryogene oplossing voor het reinigingen en drogen van

biogas en de productie van bio-aardgas én vloeibaar CO2.

• Het GPP®-systeem is door GtS de afgelopen 5 jaar ontwikkeld en

gepatenteerd. 

• Er is een eerste (pilot) installatie gebouwd welke in bedrijf is op de

stortplaats Weert van Essent Milieu.



GPP®-systeem

• Biogas bestaat uit methaan (CH4, 40-60%), koolstofdioxide (CO2, 30-

40%), stikstof (N2, 0-10%) en zuurstof (O2, <2%).

• Het gas is 100% verzadigd met water waardoor er bij 35ºC ca 5,2% 

water in het gas zit.

• Biogas is vaak verontreinigd met zwavel (H2S), siloxanen, halides

en andere stoffen

• Door de hoge concentratie CO2, is de calorische waarde veel lager 

dan ons aardgas.

• Het GPP®-systeem behandeld het gas volgens volgend schema



Flowschema GPP®-systeem
“Gastreatment Power Package

Nominated for ID-NL innovation price 2006!

Winnaar of Dutch EEP-award 2007!



GPP®-system

• Door het biogas op hoge druk (18 tot 26barg) af te koelen naar 

temperature ver beneden 0ºC (tot-95ºC), zal het CO2 in het biogas 

eerst vloeibaar worden en daarna vast.

• Dit is zichtbaar in onderstaande grafiek en vormt de basis voor de 

productie van vloeibaar CO2 uit biogas.

• Al het vloeibare CO2

wordt vloeibaar opgeslagen

in cryogene tanks op 15 barg

en -50ºC.

• Zonder extern gebruik wordt

al het vloeibare CO2 intern in

het systeem verbruikt als 

koelmiddel.



Kwaliteitseisen voor CO2 in de glastuinbouw.

• Bij productie van CO2 uit aardgas, worden de rookgassen bewaakt op

NOx en etheen. 

• Dit zijn stoffen de bij de verbranding van aardgas in een WKK

ontstaan en zijn niet aanwezig in biogas.

• Door Plant Research International B.V uit Wageningen is een studie

verricht naar de toepasbaarheid van CO2 uit rookgassen door

verbranding van groengas in de glastuinbouw (jan. 2009). 

Aandachtspunten hieruit zijn weergegeven op de volgende sheet:



Studie Plant Research International B.V uit Wageningen 

• Problemen kunnen ontstaan met HF, SO2,

NOx en benzeen

• Geen problemen worden verwacht met waterstof sulfide, ammoniak,

methaan, ethaan, tolueen, xyleen, tri- & tetrachloor etheen.

• Regelmatige controle op HF in biogas wordt aanbevolen. Maximale

concentratie is 1-2mg/Nm3. 

• Hogere concentraties HF kunnen leiden tot fototoxische 

eigenschappen.



Toepasbaarheid vloeibaar CO2 uit biogas

• Onderzoek Plant Research heeft zich alleen gericht op CO2 uit 

rookgassen. 

• Door CO2 direct uit biogas te halen, vervallen de risico’s op

waterstoffluoride ,etheen en NOx.

• Vloeibaar CO2 is te bufferen en kan in batches op kwaliteit

gecontroleerd worden.

• Vloeibaar CO2 kan getransporteerd worden. Afzetmarkt is dus niet

afhankelijk van productie locatie.



Toepasbaarheid vloeibaar CO2 uit biogas

• Productie van vloeibaar CO2 uit biogas is altijd voorhanden bij de

productie van bio-aardgas uit biogas met het GPP®-systeem.

• Het vormt hierbij dus een ‘gratis’ toepasbaar bijproduct.

• Door drie opslagtanks parallel aan te sluiten aan het GPP®-systeem, 

kan een automatische sequence ontstaan waarbij CO2 wordt

opgeslagen, kwaliteit waarborging en verdamping. Zodoende wordt op

kwaliteit gecontroleerd CO2 gasvormig aan een nabijgelegen

glastuinbouw geleverd.

• Een voorbeeld case hiervoor worden hierna toegelicht.



Voorbeeld case: Bioaardgas project in Nederland

• Biogas productie uit GFT-afval dat wordt ingezameld.

• Nieuwe vergister wordt gebouwd, naast bestaande en toekomstige

glastuinbouw.

• Maximaal 467 Nm3/hr biogas wordt gereinigd, gedroogd en 

opgewaardeerd naar bioaardgas.

• 263 Nm3/hr bioaardgas wordt bij GFT-verwerker deels benut als

transportbrandstof. Overige bioaardgas wordt in gasleiding

geinjecteerd. 

• 400 kg/hr vloeibaar CO2 wordt weer intern verdampt en gasvormig

geleverd aan de glastuinbouw.

• Optimalisatie van CO2 levering overdag en buffering ‘s nachts



Bioaardgas project in Nederland

• Investering in GPP17T, inclusief 3x 11,5ton CO2 opslag bedraagt 

Euro 1’250’000,=

• Bioaardgas productie jaarlijks 2’3miljoen Nm3, vlgs SDE 2009 goed

voor Euro 1’050’000,=.

• Vloeibaar CO2 productie jaarlijks 3400 ton, goed voor Euro 200’000,=

• Rente, afschrijving, operationele kosten en e-verbruik jaarlijks Euro ca

Eur 400’000,=

• Van overgebleven Eur 850’000,= dient de vergister bedreven te

worden.



Layout installatie



GPP®-system, Hong Kong, 13’200 Nm3/hr

4x GPP60T



Het GPP®plus-systeem



Voordelen van het GPP®plus-systeem

• Geen noodzaak voor injecteren in gasleiding. Vloeibaar product kan

eenvoudig getransporteerd worden

• Product is geen bioaardgas, maar LBG (Liquid BioGas). Dit is een

vervanging van fossiele brandstoffen

• Stortgas ook geschikt voor productie van hoogwaardig LBG (>98%

CH4) door afscheiding van stikstof/zuurstof.

• Eerste installatie dit jaar in bedrijf in Sundsvall – Zweden

• Tweede installatie in bedrijf in maart-2010 in Stockholm – Zweden.
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