
I. Compressor 
De compressor zuigt lucht aan en comprimeert deze. 
Daarbij neemt de temperatuur van de lucht toe. Te-
genwoordig liggen gangbare waarden voor de com-
pressor-einddruk voor gasturbines <10 MW onder de 
20 bar. De startmachine van de gasturbine zorgt aan 
het begin van het opstartproces voor de aandrijving 
van de compressor. Om de aangezogen hoeveelheid 
lucht te regelen beschikt de compressor over een ver-
stelinrichting voor de schoepen, waarmee de afstelling 
via de hoofdschoepen en daarmee via de aangezogen 
luchtmassastroom gevarieerd kan worden.

II. Verbrandingskamer 
Vanuit de compressor stroomt de lucht naar de ver-
brandingskamer. Daar wordt brandstof toegevoegd 
die bij een nagenoeg constante druk wordt verbrand. 
Daarbij wordt het rookgas verhit tot temperaturen 
boven de +1000 °C. Door de energietoevoer in de 
verbrandingskamer neemt de snelheid van het rook-
gas toe.

III. Turbine en generator 
In de daaropvolgende turbine expandeert het energie-
rijke, hete rookgas nagenoeg tot omgevingsdruk en 
wordt langzamer. Tijdens de expansie geeft het gas ver-
mogen af aan de turbine. Om de compressor (luchtaan-
zuiging) aan te drijven is ca. ²/₃ van dit vermogen nodig, 
de direct gekoppelde generator zet de mechanische 
energie om in elektrische. Aan de lagedrukzijde is nog 
ongeveer ¹/₃ van het nuttige vermogen beschikbaar 
voor een tweede as, bijv. voor het aandrijven van een 
generator of van een compressor of pomp, voordat het 
hete rookgas naar de afgasketel wordt geleid.

IV. Afgasketel  
Aangezien het rookgas nog een hoge temperatuur 
heeft (+450 … +600 °C) kan het verder worden ge-
bruikt om stoom op te wekken of in verschillende 
warmte-kracht-koppelingsprocessen, om zodoende 
het rendement van de brandstof te vergroten. Na de 
ontspanning in de turbine tot omgevingsdruk wordt 
het rookgas in de atmosfeer geblazen.

V. Rookgas  
Het afgekoelde rookgas verlaat vervolgens met een 
temperatuur van nog maar ca. +70 °C via een schoor-
steen de warmte-krachtcentrale (WKC).

Typische verbrandingsprocessen van een gasturbine:

Meetpunt 
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1   Generator

2  Stroomuitgang

3  Luchtinlaat

4  Verbrandingskamer

5  Brandstoftoevoer

6  Turbine

7  Afgasketel

8  Aanvoerleiding

9  Retourleiding

10   Warmtewisselaar

11  Radiator

Rookgassen

Knowledge to go
Basic

Praktijktip:  
door generatoren voor 
stroomopwekking kunnen zeer 
hoge elektromagnetische stralin-
gen in de omgeving ontstaan en 
radiografische verbindingen (bijv. 
tussen Control Unit en analyse-
box) storen.

Meetpunt:  
turbine-uitlaat 
Bij de turbine-uitlaat kan een 
dynamisch gedeeltelijk vacuüm 
voorhanden zijn. Daarom verdient 
het aanbeveling, de plek voor 
monsterneming zorgvuldig af te 
dichten. Zo wordt het vervalsen 
van meetwaarden door aanzuigen 
van omgevingslucht voorkomen. 
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Waar wordt gemeten? 
- Achter de turbine
Waarom wordt gemeten? 
-  Bepaling van de turbine-

emissie
-  Verbetering van het turbine-

verbrandingsrendement
-  Instelling bij verschillende 

lastpunten
-  Afstelling tot hoogste efficiëntie
-  Reductie van het 

brandstofverbruik

 Wat wordt gemeten? 
-  O2 - NO
-  CO - NO2

Typische 
rookgaseigenschappen:
-  Rookgastemperatuur:  

+450 … +600 °C
-  Druk in het rookgaskanaal:  

tot en met 25 mbar

Waar wordt gemeten? 
- Na de afgasketel
Waarom wordt gemeten? 
-  Bewaking van de grenswaarden 

in het rookgas
-  Rookgasmeting bij fouten 

zoeken/diagnose
-  Rookgasmeting bij 

periodieke inspecties en 
onderhoudsbeurten 

Wat wordt gemeten? 
-  O2 - NO
-  CO - NO2

Typische 
rookgaseigenschappen:
-  Rookgastemperatuur:  

+70 … +90 °C
-  Druk in het rookgaskanaal:  

±2 mbar

Typische waarden en grenswaarden van een gasturbine-
installatie:

-  Hoge meetnauwkeurigheid bij lage concentraties door nauwkeurige 
COlow en NOlow-sensoren

-  Enorm meetbereik door meetbereikuitbreiding tot factor 40 (2x, 5x, 
10x, 20x, 40x)

-  Automatisch inschakelen van de verdunningsfunctie beschermt 
tegen overbelasting zonder de meting te staken

-  Automatische sensorbescherming verhindert beschadiging van de 
sensor bij hoge concentraties

-  Geen extra ‘High-sensoren’ (bijv. NO- en CO-sensor) nodig  
kostenbesparing

-  Meetbereik sensoren: 
· O2-sensor, 25 vol. % 
· NOlow-sensor, 300 ppm, 12.000 ppm* 
· COlow-sensor, 500 ppm, 20.000 ppm* 
· NO2-sensor, 500 ppm

*  Meetbereikuitbreiding voor losse steekkplaats met verdunningsfactor 40

-  Binnen 30 seconden klaar om te meten

-  Gestuurde bediening met handige 
standaard-instellingen van het instrument

-  Eenvoudige, nauwkeurige testgasafstelling 
door de gebruiker op locatie mogelijk

-  Gesloten, robuuste behuizing ongevoelig 
voor schokken en vuil

-  Voorgekalibreerde sensoren kunnen tijdens 
de inzet worden gewisseld wat uitvaltijden 
reduceert

-  Analysebox met voor industrieel gebruik geschikte aansluitingen en 
goed toegankelijke service-openingen 

-  Geïntegreerde gasbehandeling beschermt tegen verdunning van 
de meetwaarden door vocht en tegen uitwassen van bijv. NO2 door 
condensaat in het rookgas

Voordelen Testo sensoren en verdunningssysteem: Voordelen rookgasanalyser testo 350:

Meetpunt 1: controle van het  
verbrandingsproces

Meetpunt 2: controle van de naleving van de 
regionale emissie-grenswaarden

Typische meetwaarden Meetopening
M1

M2

Meetgrootheid Typische waarden Grenswaarden

M1 M2

O2 15 … 18 % 15 % (referentiewaarde)
NOX 25 … 60 ppm 300 … 350 mg/m³
CO 0 … 30 ppm 100 mg/m³
CO2

Stof
Gastemperatuur +300 … +400 °C +70 … +90 °C

Gasstroming

Vocht
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Knowledge to go
Basic

Meting

Opmerking:  
Bij dit meetpunt heerst een 
dynamische onderdruk  Deze plek 
in elk geval afdichten omdat anders 
omgevingslucht wordt aangezogen en 
gemeten.

Opmerking:  
houd er bij de keuze van 
de sonden rekening mee dat de rook-
gaskanalen grote diameters  
( >1 m) kunnen hebben. 
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Emissiegedrag van gasturbines 

Optimaal arbeidsbereik

Praktijktip:
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Knowledge to go
Basic

Komend van ‘rijk’
Optimaal 

arbeidsbe-
reik

Komend van ‘arm’

Eigenschappen: 

NOX (stikoxide):  
Een grotere luchttoevoer leidt tot verlaging 
van de verbrandingskamertemperatuur. De 
NOX-uitstoot wordt verminderd omdat er 
minder thermische NOX ontstaat.

CXHY of HC (koolwaterstof bijv. me-
thaan):  
Een goede vermenging van het brand-
stof-lucht-mengsel kan bij een goede toe-
stand tot zeer lage CXHY-waarden leiden.

CO (koolmonoxide):  
Een zuurstofoverschot leidt er binnen het 
verbrandingsproces toe dat de CO-molecu-
len met O2 kunnen reageren tot CO2 en er 
dus slechts geringe hoeveelheden CO wor-
den uitgestoten.

Eigenschappen: 

NOX (stikoxide):  
Door verdere verlaging van de verbrandings-
temperatuur valt de uitstoot van thermische 
NOX grotendeels uit.

CXHY of HC (koolwaterstof bijv. me-
thaan):  
Bij een te hoog zuurstofoverschot wordt de 
verbrandingstemperatuur zo zeer verlaagd 
dat de vlammentemperatuur niet meer 
voldoende is om de hele brandstof (HC) te 
verbranden –> toename CXHY-waarde in het 
rookgas.

CO (koolmonoxide):  
een te geringe verbrandingstemperatuur leidt 
tot een onvolledige oxidatie van de CO en 
dus tot een hernieuwde toename van de CO.

Theoretische kennis 1

Bij het opstarten van gasturbines:
Bij het opstarten kunnen er hoge CO-concentraties ontstaan. In combinatie met de verdunningsfunctie 
(meetbereikuitbreiding) kunnen met de COlow en NOlow-sensoren behalve de hoge nauwkeurigheden ook 
de hoge concentraties worden gemeten.

Optimaal ingestelde gasturbines:
Bij een optimaal ingestelde turbine kunnen de CO / NO-waarden zeer laag zijn (NOX-waarden <10 ppm). 
Systemen met gasbehandeling voorkomen een verdunning van de meetwaarden door vocht alsmede 
NO2-absorpties door condensaat in het rookgas. Daarmee kunnen de performance en de meetnauwkeurig-
heid constant worden gehouden.

CO
NOX

Algemeen geldt:
al naargelang de verhouding van lucht en brandstof verschuift het werkpunt in de verbrandingscurve.

NOX = NO + NO2

  NOX apart meten = 
NO + NO2 sensor
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NOX-emissies bij gasturbines

-  Gasturbines werken met een grote hoeveelheid 
luchtoverschot.

-  De thermische NOX-productie neemt zeer snel 
toe, nadat de stoichiometrische vlammentempe-
ratuur is bereikt.

-  Een verhoging van de brandstof/lucht-verhouding 
richting ‘arm’ (meer O2) reduceert de thermische 
NOX-vorming, maar verhoogt de CO-emissies.

-  Bestaat uit brandstof NOX en thermische NOX

-  NO2-percentages kunnen zeer laag zijn  gevaar van uitwassen zeer groot 
(  advies gaskoeler)

-  Ook NO in een zeer laag bereik  NOlow-sensor



Rookgas-
sen

Pomp

Verschil gas- en stoomturbine Combinatie meetbereikuitbreiding en low-sensoren
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Knowledge to go
Basic

Energie-efficiënte verhogen door combinatie van gas- en stoomturbine:
 Een hoge elektrische energie-efficiënte wordt bereikt door combinatie van een gasturbine met 

een stoomturbine. Bij zo´n gecombineerde gas- en stoom-centrale worden de hete rookgassen van de 
gasturbinecentrale gebruikt om een stoomketel te verwarmen. Daardoor neemt het rendemant aanzienlijk 
toe, want de nageschakelde stoomturbine bereikt in de regel nog eens de helft van het vermogen van de 
gasturbine.

Instelling instrument:
verdunningsfunctie (factoren 2, 5, 10, 20, 40) van sensoren wordt al naargelang de 
applicatie geactiveerd  de testo 350 controleert automatisch of er relevante gas-
sensoren op de speciale verdunningssteekplaats (steekplaats 6) zitten.

Werking:
1.  Uitschakeldrempels voor de sensoren vastleggen
2.  Voor steekplaats 6: activering meetbereikuitbreiding  verdunningsfactor kiezen 2, 5, 10, 20, 40
3.  Als de uitschakeldrempel wordt bereikt, dan wordt het meetgas voor de sensor op steekplaats 6 

automatisch gecontroleerd verdund met omgevingslucht (andere mogelijkheid: stikstofgas).  Via 
een pomp en een klep op basis van de pulswijdtemodulatie wordt het verdunningsgas via de aparte 
verdunningsluchtinlaat aangezogen.  Om de gaswegen te beschermen tegen stof zit er een 
beschermfilter voor. 

4.  Als de uitschakeldrempel ondanks verdunning toch weer wordt bereikt, dan wordt automatisch de 
sensorbescherming ingeschakeld om de sensoren te beschermen tegen stukgaan.

 *Extra meetonzekerheid bij gebruik van de verdunning aan de losse steekplaats 2 % v. mw.
**Meetbereik COlow-sensor: 20.000 ppm

Rekenvoorbeeld:
Principe van een gecombineerde gas- en stoomturbine-centrale

Theoretische kennis 2

Turbine Brandstof Temperatuurbereik

Gasturbine Gasvormige en vloeibare brandstoffen  
(bijv. aardgas, benzine, propaan, diesel en 
kerosine).

Hoog temperatuurbereik van meer dan 
+1.000 °C tijdens de verbranding.

Stoomturbine Hete stoom (meestal waterdamp), de warm-
te kan bijv. worden gebruikt door kernreac-
toren, stookplaatsen van kolenbranders of 
gasturbines.

 Belangrijk: stoomturbines komen 
alleen met de geproduceerde waterdamp in 
contact, niet met de gebruikte brandstof.

Laag temperatuurbereik van ca. 
+450 … +600 °C (rookgastemperatuur van 
het primaire verbrandingsproces genereert 
de benodigde waterdamp).

Expositie sensor en 
instrument-indicatie 
vergeleken

Meetbereik 
COlow-sensor

Meetbereik COlow-
sensor met verdun-
ningsfactor 40*

Sensorbescherming: 
Meetbereik COlow-sensor  
met verdunning 40**

Instrument-indicatie 500 ppm 10.000 ppm 20.000 ppm

COlow-sensor 500 ppm 250 ppm 500 ppm
 Sensorbescherming door 

spoeling met verse lucht bij over-
schrijden van 20.000 ppm

STROOM

Generator

Generator

Gasturbine

Afgasketel

Hete rookgassen

Hete stoom

Condensator

Koelvloeistof

Koelere stoom

GasLucht

Stoomturbine

* Rekening houden met beperkingen qua diameter en lengte.

•  Bij stoorgassen in de omgevingslucht de slang op de verdunningsingang steken en naar een zuivere 
atmosfeer brengen*. 

• Bij gebruik van gas uit gasflessen (bijv. stikstof) op max. druk van 30 hPa letten. 

•  Door de verdunning verandert ook de resolutie van de meetwaarde-indicatie.  
Voorbeeld: zonder verdunning resolutie 1 ppm, met factor 10 resolutie 10 ppm. 

Praktijktip: i

x40


