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Energie is overa!. En steeds de motor van 

economie, werkgelegenheid en welvaart, van alles 

waar we mee bezig zijn. In ziekenhuizen en in 

scholen, in transport, industrie en tuinkassen, in 

huishoudens en discotheken, in de radio- en tele

visiewereld en eigenlijk in de hele samenleving. 

Energie. 
Steeds een bron 
van inspiratie 

De bundeling in EnergieNed betekent voor 

de distributiebedrijven dat ze nog beter kunnen 

opkomen voor de belangen van de afnemers 

(tarieven, overeenkomsten, veiligheid, conti

nu'iteit, Milieu Actie Plan etc.). 

Maar niet aileen de energiegebruikers bepalen 

het krachtenveld waarbinnen EnergieNed haar 

plaats heeft. Ook politici, belangengroeperingen, 

gemeenten, rijk en regio's, supernationale 

overheden en energieproducenten spelen een 

vitale rol. 

EnergieNed is expertisecentrum en service

instituut, opinieleider, lobbyist en onderhande

lingspartner. Nationale en internationale trends 

rond energie en milieu worden gevolgd en in kaart 

gebracht. Hetzelfde geldt voor wetgeving uit 

Den Haag en Brusse!. 

Juist ook in grensoverschrijdende netwerken 

wil EnergieNed initiatieven nemen en anticiperen 

op releva nte maatschappelijke ontwikkelingen. 

De energie die EnergieNed daarin stop, werkt. 

Zo is er bijvoorbeeld de Programmagroep 

Europa die diverse invloeden naar de Nederlandse 

energiemarkt 'vertaalt' en de Programmagroep 

Milieu, verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het Milieu Actie Plan. 



VoolWoord symposiumvoorzitter 

VoolWoord voorzitter 
symposiumcommissie 1993 
R. T. G.A. van Vugt 
Voorzitter symposiumcommissie 1993 
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Elektrotechnische Studievereniging Thor organiseert om het jaar een succesvol symposium. Vol enthou
siasme en overgave hebben zes studenten, verenigd in de symposiumcommissie, zich ingezet om ook dit 
jaar een succesvol symposium te organiseren voor zowel het bedrijfsleven als studenten. 

Het onderwerp van het symposium lag wellicht voor de hand in deze tijd: IIElektrische Technieken voor 
Milieutoepassingen". Het bedrijfsleven zal steeds meer investeringen en inspanningen moeten doen om te 
voldoen aan de milieunormen. Pas recent is er een nieuwe klasse van reinigingstechnieken bijgekomen, en 
wei die klasse die geent is op elektrische technieken. Oit symposium kan bijdrage tot inzicht in deze nieuwe 
technieken. Oit geldt zeker ook voor studenten, die later in vee I gevallen te maken zullen krijgen met 
milieuvriendelijke produktiemethoden. In het huidige curriculum wordt hieraan nog geen aandacht besteed. 
Wij den ken dan ook met dit actuele onderwerp een grote groep belangstellenden aan te spreken. 

I k hoop dat het symposium aan uw verwachtingen zal voldoen en dat de proceedings ook in de toekomst nog 
geraadpleegd zullen worden. 

Tot slot wil ik Prof. dr. W.R. Rutgers en Dr. ir. E.M. van Veldhuizen van de vakgroep Elektrische 
Energiesystemen en Dr. W. Boone van de Vereniging voor Elektrotechnologie bedanken voor de adviezen 
die zij tijdens de voorbereidingen van het symposium hebben gegeven. 



Dat de PNEM voor "gas, water en licht" in huis en bedrijf zorgt, dat merkt u iedere dag. 
Maar weet u dat we daarnaast ook veel energie stoppen In nieuwe ontwikkelingen. 

We werken voortdurend aan goedkopere. efficientere en schonere vorrnen van energie. 
Soms zijn die kinderliJk eenvoudig. Soms ziJn ze revolutionalC in techniek, zoals biJ de spaar

lamp, bij warmte-krachtkoppeling of de gasturbine. Altijd gaat het er om, dat we energie 
leveren op de best mogelijke voorwaarden. Voor mens en milieu. Wilt u meer informatle 

over onze ultgebreide dienstverlenlng. belt u dan met het PNEM-kantoor in uw district. 
Of loop er even blnnen, een van onze kantoren IS altijd biJ u in de buurt . ....... . - -.. 

:.- ..... .... . 
: i·:r·· i·· :\:~ 
~.. .. ..... . . .. ........... 

N V Regionaal D,stnbutlebednjf PNEM ZUld-Oost. ZUldende 23, 5701 KX Helmond, leI. 04920·82666. 
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Voorwoord dagvoorzitter 

Prof. dr. L.H. Th. Rietjens 
Oekaan faculteit der Elektrotechniek 

De faculteit Elektrotechniek constateert met gepaste trots dat de Elektrotechnische Studievereniging THOR 
een symposium heeft georganiseerd dat past in het thema "Duurzame Ontwikkelingen" van onze universiteit. 
Duurzame ontwikkeling wil zeggen een ontwikkeling in onze wereld waarbij door het handelen van de huidige 
generatie geen beperkingen worden opgelegd aan toekomstige generaties voor hun ontwikkeling. 

Duurzame ontwikkeling houdt o.a. in het inzetten van bestaande technieken en bronnen, zoals een schone 
verbranding van kolen en veilige kernernergie alsmede de verdere ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals 
stromingsbronnen. 

Een duurzame ontwikkeling vereist dat bewezen technieken op wereldschaal worden ingezet en dat nieuwe 
technieken worden ontwikkeld. 

Het symposium Elektrische Technieken voor Milieutoepassingen zal een beperkt aantal, goed geselecteerde j 
ontwikkelingen behandelen waarbij geavanceerde elektrische technieken kunnen worden ingezet voor een 
duurzame samenleving. 
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Het KEMA Milieu Centrum is het 
aanspreekpunt voor milieuvragen. 
Het Centrum voor Elektrotechnologie 
is dat op het gebied van innovatieve 
toe passing van elektriciteit. 
Bij onderzoek, advisering en enginee
ring werken beide centra nauw samen. 
KEMA kan daardoor een synergetische 
aanpak op het gebied van milieu en 
elektrotechnoiogie realiseren. 
Aandachtspunten daarbij zijn: milieu, 
elektriciteitsopwekking en energie
besparing. 

Graag sturen wij u meer informatie 
over KEMA, elektrotechnologie en 
het milieu. 

KEMA~ 
KEMA Milieu Centrum 
Contactpersoon: Ria Kalf 
Telefoon (085) 562923 
Telefax (085) 51 50 22 

Centrum voor Elei<trotechnologie 
Contactpersoon: Wim Boone 
Telefoon (085) 56 35 83 
Telefax (085) 51 73 62 

Postbus 9035, 6800 ET Arnhem 



Programma symposium 

Programma symposium 

Prof. dr. L.H.Th. Rietjens zal 
optreden als dagvoorzittervan 
het symposium: "Elektrische 
Technieken veor Milieutoe
passingen" dat plaats vindt op 
vrijdag 22 ekteber 1993. 
Oit symposium is georgani
seerd door Elektrotechnische 
studievereniging Thor m.m.v. 
Vereniging voor Elektrotech
nologie. 

L.H.Th. Rietjens (1929) voltooide zijn opleiding 
te Utrecht in 1956 met een promotie op een 
kernfysisch onderwerp: "The Decay of 103-Pd 
and 67-Ga". Het kernfysisch onderzoek werd 
voortgezet aan het cyclotron van de Universi
teit van Ann Arbor, Michigan, USA tot 1958. 
Van 1958 tot en met 1965 was Rietjens werk
zaam bij het FOM Instituutvoor Plasmafysica. 
In 1965 werd hij benoemd tot hoogleraar aan 
de Technische Universiteit Eindhoven, Facul

teit Elektrotechniek met als leeropdracht "Directe omzetting van 
warmte in elektrische energie". 
Rietjens bekleedt een aantal funkties op Iokaal, nationaal en interna
tionaal niveau in de energiesector. Hij is o.a. lid van de Executive 
Assembly of the World Energy Council en van de Moscow interna
tional Energy Club. In mei 1989 ontving Rietjens in Moskou het 
eredoctoraat van de USSR Academy of Sciences en in december 
1989 in India de UNESCO MHO Faraday Memorial Medal. 
Van zijn hand verschenen ca. 100 publikaties. 

09.00 Verwelkoming, registratie en koffie 

09.50 Opening door de dagvoorzitter 
Prof. dr. L.H.Th Rietjens (Technische Universiteit Eindhoven) 

10.00 Inleiding: Energy, Electrical Technologies and the Global Environment 
Dr. B. Eliasson (Asea Brown Boveri Corporate Research, Baden, Zwitserland) 

10.45 Emissiemetingen 
Ir. E.J.H. Rijs (Hartmann & Braun, Delft) 

11. 15 Koffiepauze 

11.45 Gasfiltratie met elektrostatisch geladen filters 
Dr. P.H. de Haan (TNO, Delft) 

12. 15 Lunch 

13.45 Bodemreiniging door elektro-reclamatie 
Drs. R. Lageman (Geokinetics, Tricht) 

14. 15 Waterzuivering door magneten 
Dr. ir. J.L. de Reuver (Envimag , Nijmegen) 

14.45 Koffiepauze 

15. 15 Gasreiniging met corona's en elektrische ontladingen 
Prof.dr. W.R. Rutgers (KEMA, Arnhem) 

15.45 Forum 
deelnemers: 
Ir. G.J.M. Prieckaerts, voorzitter (Vereniging voor Elektrotechnologie, Arnhem) 
Drs. H.F.G. Geijzers (Direktie elektriciteit van het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag) 
De sprekers ' 

16.45 Borrel 
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Energy, Electrical Technologies 
and the Global Environment 
Dr. B. Eliasson 
ABB Corporate Research, Baden-Daftwil, Switzerland 

There is no progress without 
energy and there is no use of 
energy without technology. A 
growing awareness is developing 
of the global environmental 
problems facing mankind such as 
global warming of the atmosphere, 
acid rain pollution and ozone 
depletion of the stratosphere. The 
demand for and the development 
of cleanertechnologies is growing. 
In the power generation field this 
implies that technologies which 
minimize emissions and maximize 
efficiencies are being sought after 
and developed. The guiding 
principles are conservation , better 
efficiency, less emission, more 
recycling and fuels that pollute less. 
The world primary energy demand 
will increase by approximately 50% 
between 1990 and 2010. Most of 
this increase will take place in the 
developing countries. This poses 
a dilemma. The countries which 
need new technologies the most 
do not have the resources to pay 
for them. Until now most of the 
accumulated emissions of green
house gases and other pollutants 
have come from the industrialized 
world. In the future, increases in 
emissions will mostly come from 
the developing countries. How 
should one deal with this future 
prospect? Presumably, the indus
trialized countries have to aid the 
less developed countries in kee
ping the environment as clean as 
possible and helping them acquire 
the best technologies available. 
The problems are global in nature. 
A CO

2 
molecule from China causes 

the same greenhouse effect as a 
CO

2 
molecule emitted in the 

Netherlands. Therefore a CO
2 
mo

lecule avoided in China has the 
same beneficial effect as a CO

2 
molecule avoided in the Nether
lands. It makes most sense to 
battle the global environmental pro
blems where it is the most econo
mical to do so. 

Baldur Eliasson was born in 1937 in 
Reykjavik, Iceland. After having graduated 
from a Gymnasium in Reykjavik, hestudied 
Electrical Engineering at the Federal 
Institute of Technology (ETH) in Zurich 
from 1958-1966. His thesis dealt with the 
Theory of Propagation of Microwaves. 
Along with electrical engineering Baldur 
Eliasson also studied astronomy. From 
1966 until 1969 he worked as a Research 
Fellow in RadioAstronomy at the California 

Institute of Technology in Pasadena. There he was engaged in a 
study and search for the then newly discovered OH radicals within 
our own galaxy. 
During 1969 Baldur Eliasson returned to Switzerland and started 
working in the Research Centre of Brown Boveri in Diittwil. He was 
mainly engaged in theoretical studies of coherent optics, laser 
physics, holography and the physics and chemistry of discharges. 
In 1988 Brown Boveri merged with Asea of Sweden to become 
ASEA BROWN BOVERI (ABB). Since the beginning of 1991 Baldur 
Eliasson has been active in the area of environmental research. His 
main function is monitoring research and technology in the area of 
the global environment and new energy technologies. The global 
environmental problems include the man-made greenhouse effect 
caused primarily by emissions of CO

2
, Along with the monitoring 

work Baldur Eliasson is in charge of a project concerned with the 
chemistry of CO

2
, especially its hydrogenation. 

The global pollution by dust, NOx, 
SOx and the greenhouse gases is 
increaSing. This is in spite of all 
efforts undertaken in the developed 
world to combat and reduce these 
emissions. Emissions are not just 
functions of technology but also a 
function of standard of living and 
population as indicated in the 
following expression : 

Emissions = Emissions I 
Energy Unit" Energy I Head .. 
Population 
or 
Emission= 
Function(Technology, 
Standard of Living, 
Population) 

Technology can only deal with the 
first factor in the above equation. 
By making the equipment better, 

the emissions per energy unit go 
down. However, if there is large 
increase in energy and use and/or 
the population rises at a rapid rate, 
then the overall emissions might 
increase in spite of the technology 
applied. 
What electrical technologies are 
being employed for obtaining a 
better environment? Some of the 
established technologies like gas 
filtration and purifying of soils and 
waterwill be presented here today. 
I n what follows I will mention some 
areas where I have personally been 
involved. 

.. Electrostatic precipitation for 
cleaning flue gases of dust. This is 
an old technology which is con
stantly being improved. A power 
plant without an electrostatic 
precipitator is almost unthinkable 

_L.:i:i~~~= 
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today. This subject will be treated in 
a special lecture today. 
* Ozone generation. Ozone is an 
oxidizing agent and can be used 
e.g. for treatment of drinking wa
ter, waste water or even for 
oxidizing of ni trogen oxide 
emissions of power plants before 
removal. Ozone can also be used 
to eliminate foul odours, another 
environmental problem. 

* UV sources. A recent develop
ment has led to UV sources based 
on excimer generation in silent 
discharges. These sources are 
characterized by high intensity at 
relatively high eHiciency. They are 
almost monochromatic with many 
available wavelengths obtained by 
varying the gas mixtures used. 
The UV could be used either alone 
or in conjunction with other 

Elektrische Technieken voor Milieutoepassingen 

methods like e.g. ozone to treat 
various waste streams. 
* Silent discharges or corona 
discharges to treat pollutants 
directly. Just as new chemicals 
can be produced in discharges, 
toxic or unwanted chemicals can 
be destroyed in discharges. By 
bombardment by high energy 
electrons molecules can be 
dissociated and new, less toxic 
ones created. 

* Hydrogenation of CO
2 

in a 
silent discharge. This is a new 
application which might in the fut
ure allow transforming CO

2
, - a 

greenhouse gas, with a hydrogen 
donor into methanol, - a fuel. By 
using the appropriate hydrogen 
donor like water vapour, hydrogen 
sulfide or methane, such a method 
might become attractive in the fut-

ure if, in fact, man is causing global 
warming through gases emitted. 
Electricity is a very convenientform 
of energy. It can be easily 
generated and just as easily 
transported. There are ways to 
generate electricity without 
increasing emissions of green
house gases or gases which cause 
acid rain pollution like nuclear 
power, hydro power, wind power 
and solar power. But almost 65% 
of the electric power installed is 
based on fossil fuels. The fossil 
fuel resources, especially coal, will 
last for a long time. We have to 
develop clean ways of generating 
electricity from fossil fuels. Some 
methods for cleaning the environ
mentwill be discussed here today. 
These discussions will serve as 
guidelines for the future. 
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N.V. Samenwerkende 
elektriciteits.produktiebedriiven 

• • • • ••••• 
S~p is het samenwerkingsverband van de 
vier Nederlandse bedrilven die vaor de 
openbare voorziening grootschalig elek
triciteit opwekken. Deze vier eigenaren 
van de elektriciteitscentrales zijn de aan
deelhouders van Sep. 

Utrechtseweg 310 
6812 AR Arnhem 
Postbus 575 
Nl-6800 AN Arnhem 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

De vraag naar elektriciteit varieert sterk. Overdag 
wordt meer afgenomen dan's nachts, op werkda
gen meer dan m het weekend en er is groot verschil 
tussen zomer- en winterperiode. De producenten 
zorgen ervoor dat or elk tijdstip aan de vraag 
worClt voldaan. En die elektriciteit wordt natuurlijk 
tegen zo laag mogelijke kosten geproduceerd. 
Ook dient de produktie het milieu zo min mogelijk 
te belasten. 

Om deze doelen te bereiken is coordinatie en plan
ning van de produktie op landelijke schaal noodza
kelilk. Daarom werken de vier produktiebedrijven 
nauw samen. In die samenwerking speelt Sep een 
centrale rol. 

Zo adviseert Sep de produktiebedrijven in tal van 
zaken, bijvoorbeeld over nieuwe produktietechnie
ken en mdieu-aspecten. Maar ook in de dagelijkse 
bedrijfsvoering is Sep actief. Vanuit het coordina
tiecentrum in Arnhem wordt de produktie in aile 
Nederlandse centrales nauwkeuri£! op elkaar afge
stemd, zodat zo goedkoop mogelqk geproduceerd 
wordt. Sep beheert het landelijk koppel net waar
over elektriciteit wordt getransporteerd van de 
produktiecentra naar de afnamegebieden. Ook re
gelt Sep de centrale inkoop van 6randstoffen en de 
im- en export van elektriciteit. 

Daarnaast heeft Sep een belangrijke taak in de 
planning en beleidsvorming. EIKe twee jaor stelt 
Sep het Elektriciteitsplan op. Daarin staan de 
maatregelen vermeld die ervoor moeten zorgen 
dat het totale produktiepark ook in de toekomst 
een optima Ie samenstellmg heeft. In deze plannen 
zet Sep telkens voor de komende twintig jaar de 
strategie uit van de sector. 



nv PEN energiebedrijf noord-holland 

het PEN: meer dan stroom 
voor noord-holland ... 
wij zorgen 66k voor een stroom van aktiviteiten 
op het gebied van energiebesparing, efficient gebruik 
van energie en duurzame energievormen . 

• windenergie • warmte/krachtkoppeling • zonneboilers 
• zonnecellen • energiezuinige verlichting 

omdat het milieu natuurlijk 66k 
onze zorg is! 
IwPEN 
energiedie~ster. postbus 9111, 1800 GC alkn;aar. 
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Emissiemetingen 

Ir. EJ.H. Rijs 
Hartmann & Braun Nederland B. V.; Postbus 5072,2600 GB Delft 

Inleiding 
Huidige ontwikkelingen op het ge
bied van de milieuwetgeving heb
ben op vele processen en meet
technieken een enorme invloed. 
Zo zijn de eisen ten aanzien van 
de maximale emissiewaarden de 
laatste jaren aanzienlijk strenger 
geworden, waardoor ook de eisen 
die gesteld zijn aan de meetappa
ratuur strenger worden. 
Ais ervaren leverancier van appa
ratuurvoor emissiemetingen heeft 
Hartmann & Braun zich sinds 1990 
verdiept in de eisen die er in Ne
derland tenaanzien van de emis
siemetingen gesteld worden. 

Eisen t.a.v. emissies 
Emissiemetingen worden gebruikt 
om een kwantitatieve controle op 
de uitstoot van voor het milieu 
schadelijke stoffen, uit te voeren. 
De eisen ten aanzien van lucht
emissies in Nederland zijn vastge
legd in de volgende regelingen. 
- Het Besluit Emissie Eisen Stook
installaties (BEES) [1] 
Het BEES ziet toe op installaties 
waar brandstoffen worden ver
stookt en kent een zeer gedetail
leerde, getrapte regelgeving. In 
de tabel zijn daarom aileen de 
grenzen van de gehanteerde 
emissie-eisen opgegeven. 
- Het Besluit Luchtemissies Afval
verbranding [2] 
Dit besluit geeft de eisen voor de 
installaties voor de verbranding 
van huisvuil (AVR); voorheenwerd 
dit geregeld in de Richtlijn Ver
branden. Deze uurgemiddelde ei
sen (97% onderschrijding) zijn ge
geven in tabel 1. 
- De Nederlandse Emissiericht
lijnen (NER) [3] 
De NER kent algemene eisen en 
een aanzienlijk aantal uitzon
deringsregelingen (zoals ook de 
TA-Luft). In tabel 1 zijn de alge
mene eisen gegeven. 
Per component mag de uitworp 
met de rookgassen bij afvalver-
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brandingsinstallaties niet meer be
dragen dan de in tabel1 vermelde 
emissiegrenswaarden [2]. 

Meet- en registratie 
voorsch riften 
Volgens het besluit Luchtemissies 
Afvalverbranding [2] dienen ervoor 
de uitworp van rookgassen con
tinu gemeten te worden: de tem
peratuur van de rookgassen, de 
concentratie van stof , zoutzuur
gas, koolmonoxide , gasvormige 
organische verbindingen, zwavel
dioxide, stikstofoxiden en het ge
halte aan waterdamp, tenzij dit 
berekend kan worden. 
Daarnaast dienen er nog een aan
tal afzonderlijke metingen verricht 
te worden. Ais leverancier is Hart
mann & Braun aileen betrokken bij 
het verrichten van continue me
tingen. 
tabel1 

Component 

totaal stot 
zoutzuurgas 
fluorwaterstof 
CO 

Voor het berekenen van de uit
worp met de rookgassen wordt de 
massaconcentratie van de ge- f 
noemde componenten herleid op 
droog rookgas met een tempera
tuur 273 Kelvin, een druk van 
101 ,3 kilo Pascal en een volume
gehalte aan zuurstof van 11 pro
cent. 

Bij een continue meting van de in 
tabel 1 genoemde componenten . 
met uitzondering van stot en zout- . 
zuur, geldt de eis dat 97% van de )l 

rekenkundig uursgemiddelde 
massaconcentraties over een ka- . 
lenderjaar niet oven de genoemde 
emissiewaarde ligt. 

Indien uit de metingen ot registra- . 
ties blijkt dat niet wordt voldaan 
aan de emissie-eisen, dan dient ' 

Emissiegrenswaarde 

5 mglm3 
10 mg/m3 

gasvormige organische verbindingen 
S02 

1 mg/m3 
50 mglm3 
10 mg/m3 
40 mg/m3 
70 mg/m3 NO

x 

totaal zware metalen 
Cadmium 
Kwik 
PCDD's + PCDF's 

1 mg/m3 
0,05 mglm3 
0,05 mglm3 

0,1 ng-TEQ/m3 
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degene die de inrichting drijft, het 
bevoegd gezag daarvan onmid
dellijk op de hoogte te stellen. Het 
betrokken gedeelte van de inrich
ting mag in geen gevallanger dan 
8 uur ononderbroken in bedrijf zijn 
de gecumuleerde mag in geen 
geval meerdan 96 uurwerktijd per 
jaar bedragen. 

De voorschriften zijn zodanig dat 
voor ieder emissiepunt aile emis
siewaarden, volgens een be
paalde standaard geregistreerd 
moeten worden. Dit betekent dat 
de degene die een inrichting drijft 
be halve met gasanalysemeet
techniek, ook met een aantal on
dersteunende metingen (zuurstof, 
druk, temperatuur) en met data
verwerking te maken krijgt. 

Eisen in relatie tot de 
gasanalysemeettechniek 
Oat de milieuwetgeving in I\leder
land ver voorop loopt, heeft zijn 
invloeden en spanningsvelden op 
ontwikkelingen van de meettech
niek bij diverse leveranciers. Het 
selektief meten van lage concen
traties rookgascomponenten stelt 
speciale eisen aan de gasanalyse
meettechniek. 

In grote lijnen onderscheidt men 
analysesyste me n voor gasanalyse
meettechniek in in-situ meetsys
temen en extractieve meetsys
temen (ziefiguur 1). Bij in-situ meet
methoden vindt de uiteindelijke 
gasanalyse binnen het rookgas
kanaal plaats. Het voordeel hiervan 
is, dat de meting in de daadwerke
lijke rookgasstroom wordt uitge
voerd. Bij de extractieve meetsys
temen wordt er een rookgasmon
ster uit het rookgaskanaal gezo
gen. Dit rookgasmonster wordt zo
danig geconditioneerd dat er uitein
delijke een representatieve ana
lyse kan plaatsvinden. 

Het eigenlijke meetinstrument kan 
bij een extractieve meting op goed 
beschermde plaats opgesteld wor
den zodat hetgoed vooronderhouds
werkzaamheden toegankelijk is. 

Emissiemetingen van stot 
Voor het meten van stofconcen
traties in een gasstroom bestaan 
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Figuur 1a. in-situ metingen; 1b. extractieve metingen 

er diverse meetmethoden. Aller
eerst is er de gravimetrische meet
methode. Bij deze methode wordt 
de gasstroom gedurende een be
paalde tijd over een filter geleid. 
Het filter wordt voor de meting en 
na de meting gewogen, zodat aan 
de hand van het gewichtsverschil 
de hoeveelheid geemitteerde stot 
over een tijdsinterval vastgesteld 
kan worden. Aan de hand van een 
bekend debiet of het gemiddelde 
debiet over het genoemde tijds
interval kan deze waarde eenvou
dig worden omgerekend in de 
veel gebruikte en voor em issie
waarden gangbare eenheid [mgl 
Nm3]. 

Volgens de huidige milieuwet
geving is het verplicht continu de 
hoeveelheid geemitteerde stof 
vast te leggen. De gravimetrische 
meetmethode komt dan ook met 
name in aanmerking om de hierna 
beschreven relatieve meetmet
hoden te ijken. 

In het geval van continue emissie
metingen van stof kan men een 
aantal meetprincipes onderschei
den, te weten de meting van elec
trische lading van stofdeeltjes, de 
radiometrische stofmeting en de 
fotometrische stofmetingen. 

- Het meten van electrische lading 
is gebaseerd op meting van het 
triboelectrisch effect. Het betreft 
hier een zog. in-line meting, waar
bij een sensor in het rookgas
kanaal wordt gebracht. 
De stofdeeltjes die de sensor ra
ken veroor~aken een triboel
ectrisch signaal , doordat er een 
verschuiving van electrische la
ding van de stofdeeltjes naar de 
sensor toe plaatsvindt. Dit tribo
electrisch signaal is proportioneel 
met de hoeveelheid stofdeeltjes 
die de sensor raken. 
- De stofmeting m.b.v. beta-stra
ling is extractief. Het monstergas 

dat uit het rookgaskanaal ontno
men wordt, wordt continu door 
een filterband geleid. De stofbe
lasting van het filter wordt continu 
gemeten door middel van een 
beta-straler waarvan de straling 
door het afgevangen stof wordt 
verzwakt. De verzwakking van de 
beta-straling is een maat voor de 
hoeveelheid stof die op het 
bandfilter aanwezig is. 
- De fotometrische stofmetingen 
kan men verdelen in lichttransmis
sie- en lichtverstrooiingsmetingen. 
Bij de lichttransmissiemeting meet 
men de intensiteit van de licht
straal. Een lichtstraal wordt geleid 
door een stofhoudende afgas
stroom. Door het stof in de afgas
stroom wordt de intensiteit van de 
lichtstraal afgezwakt. De verzwak
king van de intensiteit van de 
lichtstraal is een maat voor de 
hoeveelheid stof in de afgas
stroom. Deze intensiteitsmeting 
kan aileen verricht worden in 
onverzadigde rookgassen. 

Lichttransmissie 
totometrie 
Het meetprincipe van lichttrans
missie is gebaseerd op het verband 
tussen lichtverzwaking, die veroor
zaakt wordt tijdens het doorstralen 
van het met deeltjes gevulde 
meettraject, en de concentratie van 
de deeltjes (zie figuur 2). De 
lichtverzwakking vindt plaats door 
absorptie- , retlexie- of verstrooi
ingseffecten van de deeltjes vol
gens de wet van Lambert-Beer (1). 

I = I e" C
! 

o 
(1 ) 

Hierbij is: 

= intensiteit van de verzwakte 
lichtstraal 

10 = intensiteit van de 
ingezonden straling 

k = exti ncti ecoeffici e nt 
c = concentratie 
I = lengte van het meettraject 
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Figuur. 2. meetpricipe lichtverstrooiing 

De meting wordt uitgevoerd bij 
een constante lichtsterkte I en 

o 

een gedefinieerde lengte van het 
meettraject. De extinctiecoeffici
ent is daarbij natuurlijk wei afhan
kelijk van de eigenschappen van 
het gebruikte licht (golflengte, 
spektrale verdeling, polarisatie, 
etc.) de verdeling van de korrel
grootte, alsmede de vorm, de 
kleur en de dichtheid van de dee 1-
tjes. 

Wanneer een extinctiecoefficient 
constant is, wordt de lichtver
zwakking volgens (1) in een be
paald meettraject aileen door de 
concentratie c be"invloed, dus door 
de deeltjes in het meettraject. 

Onderstabiele bedrijfscondities 
(een bekende extinctiecoefficient 
en een constant meettraject) is 
het mogelijk de concentratie van 
de deeltjes via een transmissie
meting te bepalen. Uit de gemeten 
stralingsintensiteiten I en 10 kan 
de transmissie T afgeleid worden. 

(2) 

De extinctie E kan nu met behulp 
van (1) bepaald worden: 

E = k c I = In (1fT) (3) 

I ndien de extinktiecoefficient k con
stant is, blijkt dat de extinktie E 
rechtevenredig is met de stofcon
centratie. De invloed van onder
meerde korrelgrootte, de vorm en 
de brekingsindex van de stof
deeltjes ligt opgesloten in de ex
tinktiecoefficient k. Deze wordt met 
behulp van een referentiemeting 
met de gravimetrische meetmet
hode bepaald. 

Strooilichtfotometrie 
In tegenstelling tot de licht
adsorptie- of we I lichttransmissie
fotometrie ligt aan de lichtver
strooiingsfotometrie op een inge-

wikkelde theorie ten grondslag. In 
de praktijk blijkt echterdat de afhan
kelijkheid tussen lichtverstrooiing en 
de eigenschappen van stofdeeltjes 
aanzienlijk te vereenvoudigen is. 
Door middel van een intensieve 
lichtbron worden stofdeeltjes in een 
rookgasstroom belicht. De stof
deeltjes veroorzaken verstrooiing 
van licht dat door een ontvanger 
gedetekteerd wordt. 

Om nader op de grondslagen van 
het strooilichtmeetprincipe in te 
gaan wordt hier de theorie in het 
kort besproken. 

I = I - I - I 
t 0 s abs 

(4) 

Hierbij geldt: 

I 
0 = de intensieteit van het 

invallende licht 

It = de lichtintensiteit van het 
doorgelaten licht 

I = de strooilichtintensiteit 
S 

over de totale ruimte hoek 

labs = de geabsorbeerde 
lichtintentsiteit 

Extinktie is afhankelijk van licht
tabsorptie en van lichtverstrooi
ing, het aandeel dat overheerst 
hangt af van de absorptiecoef
ficient van een deeltje en hangt af 
van de deeltjesgrootte. Voor niet 
absorberende stoffen geldt: 

E = 0,431J1
0 

(5) 

Onder deze omstandigheden zijn 
extinktie en lichtverstrooiing recht
evenredig afhankelijk van elkaar. 
Extinktie en lichtverstrooiing heb
ben dezelfde afhankelijkheid van 
de concentratie en van de eigen
schappen van de stofdeeltjes. Dit 
geldt echter aileen voor de totale 
verstrooiing bij niet-absorberende 
deeltjes. In de praktijk kan er ai
leen strooilicht binnen een be
grensde verstrooiingshoek opge
vangen worden. 
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De keuze van de hoek waaronder 
het strooilicht opgevangen wordt 
is bepalend voor de afhankelijk
heid van meetwaarde van deeltjes 
vorm, deeltjes grootte en brekings
index. 

Voor de berekening van de strooi
lichtverdeling die weerkaatstwordt 
door een bekend stofdeeltje zijn 
omvangrijke theorien ontwikkeld. 
Een van de meest omvangrijke 
theorien die het fenomeen strooi
licht beschrijven is de Mie-theorie. 
De van een deeltje uitgaande 
strooilichtintensiteit is proportio
nee I aan de opvallende licht
intentsiteit. Hierbij is de door een 
deeltje afgestraalde strooilicht
intensiteit afhankelijk van: 

- de golflengte van de lichtbron 
- de grootte van de deeltjes 
- de vorm van het deeltje 
- de brekingsindex 

Een gravimetrische referentieme
ting is noodzakelijk om deze me
ting om te calibreren. Door reini
gingstechnieken van rookgas en 
het lage meetbereik waarin ge
meten wordt, kan men aannemen 
dat de deelteseigenschappen van 
het stof in het rookgas redelijk 
constant zijn. 

Overige emissiemetingen 
Net zoals voor de stofmeting geldt 
voor de overige in tabel 1 ge
noemde componenten dat erver
schillende meetprincipes bestaan, 
om continu de concentratie van 
een bepaalde rookgascomponent 
te bepalen. Optische meetprinci
pes komen het meeste v~~r. Fi
guur 3 geeft een overzicht van het 
elektromagnetisch spectrum en 
de plaats die lichtbronnen van 
infraroodlicht en ultravioletlicht 
daarin innemen. 

Bij de optische meetprincipes 
wordt er gebruik gemaakt van de 
absorberende eigenschappenvan 
licht van gasmoleculen bij be
paalde golflengten in het electro
magnetisch spectrum. Een kuvette 
met monstergas wordt met behulp 
van een infrarood- of ultraviolet
lichtbron doorstraald. Afhankelijk 
van de gassamenstelling van het 
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Figuur. 3: eJectromagnetisch spectrum 

rookgas wordt er straling van be
paalde golflengtes geabsorbeerd. 
In figuur 4 is een transmissie
spectrum met absorptiebanden 
van enkele belangrijke techni
sche gascomponenten afgebeeld. 

Zoals ook uit de wet van Lambert 
Beer (1) blijkt, zjjn Jengte van de 
kuvette (de meetweg) en de 
concentratie van de te meten 
rookgascomponent van invloed op 
de transmissie van het inge
straalde licht. 

NDIR (Non-dispersive Infra Red) 
meetinstrumenten werken met een 
I R lichtbron waarvan de golflengte 
van het uitgezonden licht varieerd 
van ca. 2500 tot 12000 nm. De 
ontvanger van een dergelijk in
strument is uitgerust om in prin
cipe een componentte detekteren. 
Uiteraard kan men ook een schaap 
met vier poten uitrusten. Deze 
meetmethoden berusten op de ei
genschap die meer-atomige niet 
moleculaire gassen vertonen 
m.b.t. de absorptie van 1R. 

Andere niet-optische meetprin
cipes die voor emissiemetingen in 
aanmerking komen zjjn: vlamion
isatiedetektie voor organische 
koolwaterstoffen, natchemische 
meetmethoden voor organische 
chloor-, fluor-verbindingen. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Een nieuwe ontwikkeling op het 
gebied van gasanalysemeettech
niek is de introductie van Fourier 
Transform Infra Red (FTIR) tech
niek voor industriEHe toepassingen. 

Ook voor het uitvoeren van emis
siemetingen kan deze techniekvan 
belangzijn.lndienvaneenrookgas 
de gassamenstelling in grote lij
nen bekend is, Jigt hiermee ook 
het transmissiespectrum min of 
meer vast. Het in figuur 4 afge
beelde transmissiespectrum zou 
karakteristiek voor een bepaalde 
gassamenstelling kunnen zijn. Met 
behulp van gegevens over de sa
menstelling van een rookgas en 
gegevens over de absorptieban
den van de rookgascomponenten 
die voor infraroodlicht gevoelig 
zijn kan nauwkeurig berekend 
worden, wat de concentratie van 
de verschillende rookgascom
ponenten is. 

De FTI R-analysemeettechniek 
komt men met name op labora
toriumschaal tegen. 

Conclusie 
Door de strenger wordende eisen 
ten aanzien van de belasting van 
het milieu door de uitworp van 
rookgassen is analysemeettech
niek sterk in de belangstelling ko
men testaan. Analysemeettechiek 
is voor wetgevers, vergunnings-

CHI coz, ' 

Figuur. 4: transmfssfespectrum met 
absorbtiebanden 

verlenende instanties, maar ook 
voor vergunningaanvragers, de
genen die een inrichting drijven, 
een nog vrij onbekend terrein. 

De relatieve onbekendheid van de 
betrokkenen met analysemeet
techniek en de grote verschei
denheid van meetprincipes maakt 
een doorzichtige voorlichting op 
dit gebied gewenst. 

Met name in de milieutechniek 
wordt er als het om gasanalyse
meettechniek gaat, de voorkeur 
gegeven aan conventionele tech
nieken die hun prestaties reeds in 
de praktijk bewezen hebben. Bij 
invoer van nieuwe technieken zo
als FTIR in de industrie, spelen 
referenties van goed funktio
nerende systemen een doorslag
gevende rol. 
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Hoe provinciaal is een Provinciale Energie-Maatschappij eigenlijk? Energie levert de PNEM 

uitsluitend in Brabant (omzet ca. 2 milWd gulden). Daar kennen we onze grenzen dus. 
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mannesmann technologie @j MANNESMANN 
Hartmann & Braun 

Uras 10: een analytisch schaap met 4 poten 
De Uras 10 van Hartmann & Braun is een gasanalysator voor continue en selectieve meting van maximaal 4 

componenten in een gasstroom. Met behulp van een ge"integreerde sensor is nu ook de meting van O2 mogelijk. 

Te meten componenten 
bijvoorbeeld co, co2, NO, S02' CH4, C6H14 , O2, freon/FCKW's (meet maxi
maal 4 componenten tegelijk) 

Kalibratie 
met gas gevulde cuvettes 
(ijkgasflessen zijn hierdoor overbodig l) 

Behuizing 
de Uras 10 is leverbaar als inbouw-, veld- of tafelinstrument 

Groot toepassingsgebied 
controle van gistprocessen in de levensmiddelenindustrie, bewaking van 
koelinstallaties, optimalisering van verbrandingsprocessen in kleine ketels, 
controle van de omgevingslucht (ook in opslagplaatsen voor fruit) , biologi
sche en chemische onderzoeken in instituten, industriele laboratoria, etc. 

Elin apparaat als compleet analysesysteem 
componenten voor gasconditionering, zoals fijnstoffilter, magneetventiel , 
meetgaspomp en doorstromingsbewaker kunnen in de Uras 10 geinte
greerd worden 

Hartmann & Braun 0 analysemeettechniek 0 meet- en regelprodukten 0 procesautomatisering 0 service 

De Uras 10, maar vanzelfsprekend ook onze andere produkten en diensten, lichten wij u graag persoonlijk toe. 

Hartmann & Braun Nederland bv Delft 
Olaf Palmestraat 6 Postbus 5072 2600 GB Delft Telefax 015-159863 Telefoon 015-158055 
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Gasfiltratie met elektrostatisch 
geladen filters 
Dr. P. H. de Haan 
Kunststoffen en Rubber Instituut TNO; Postbus 6031, 2600 JA Delft 

Samenvatting 
Het rendement van een filter
materiaal kan aanzienlijk worden 
verhoogd door naast de mechani
sche afvangstprocessen oak pro
cessen gebaseerd op elektrosta
tische krachten te gebruiken. Het 
gevolg is dat de deeltjes naar de 
korrels of vezels van het filter
materiaalworden getrokken, waar
door een hoge efficientie met een 
lage stromingsweerstand kan wor
den bereikt. Dat is met name van 
belang voor het afvangen van fijn , 
respiratoir stof (deeltjesdiameter 
0,2-5 flm) uit omgevingslucht en 
rookgassen. 
In deze bijdrage worden twee sys-
temen voor gasfiltratie toegelicht 
waarin elektrostatische velden wor
den gebruikt. 
Elektreetfilters, vervaardigd van 
polypropeen splijtvezels, kunnen 
worden toegepast in allerlei con
sumenten- en industriele produk
ten. Een geelektrificeerd kera
misch korrel- of schuimfilter kan 
worden gebruikt voor het reinigen 
van gassen onder extreme condi
ties (hoge temperatuur, corrosief 
milieu). 

Inleiding 
Om een gasstroom te ontdoen 
van (vaste of vloeibare) deeltjes 
kan een filter worden gebruikt. In 
deze zin moet een filter worden 
opgevat als een pore us medium 
waar gas doorheen streomt, waar
bij de gesuspendeerde deeltjes 
worden afgezet op de wanden van 
de porien. 
Een poreus medium kan gevormd 
worden door een korrel- of vezel
bed, een geperforeerd folie , of een 
schuim. De deeltjes worden in het 
filtermedium mechanisch afgevan
gen als zij de gasstroomlijnen door 
hetfiltermedium niet (kunnen) vol
gen en daardoortoevallig met bijv. 
de korrels of vezels contact ma
ken. Zware deeltjes kunnen de 
gasstroomlijnen niet volgen door 

Deauteurheeftexperimentele natuurkunde 
gestudeerd aan de Universiteit van 
Amsterdam. /n 1981 is hij gepromoveerd 
op een onderzoek naar het vormen en 
verhitten van een plasma m.b. v. van een 
hoogvermogen e/ektronenbunde/. 

Sinds 1981 is hij werkzaam bij het 
Kunststoffen en Rubber /nstituut van TNO 
te Delft, waar hij momentee/ /eider is van de 
werkgroep Functione/e Po/ymeren en 

Toepassingen. Het onderzoek richt zich op (polymere) materia/en 
metbijzonderee/ektrische, optischeofmechanischeeigenschappen 
en het ontwikke/en van toepassingen en produkten op basis van 
deze materia/en. Toepassingen /iggen bijv. op het gebied van 
e/ektrostatisch ge/aden filters voor gasfiltratie. 

huntraagheid (inertie) , lichtedeel
tjes wijken af van de gasstroom
lijnen door hun Brownse bewe
ging (diffusie) , en grate deeltjes 
die de gasstroomlijnen wei volgen 
komen in aanraking met het filter
materiaal door hun eindige afme
tingen (impactie). Oak deeltjes die 
kleiner zijn dan de porien van het 
filtermedium hebben derhalve een 
kans te worden afgevangen. 
Het mage duidelijk zijn dat de effi
cientie waarmee de deeltjes wor
den afgevangen toeneemt als de 
porien van het filtermedium klei
ner worden, bijv. door kleine kor
rels of vezels te gebruiken of door 
de parasite it van het filter te ver
kleinen. Het gevolg is dat bij filtratie 
die berust op de bovengenoemde 
mechanische processen een ho
gere afvangstefficientie altijd ge
paard gaat met een hogere 
stremingsweerstand. Filters met 
een hoge efficientie hebben der
halve altijd een lage gasdoor
laatbaarheid , zodat een groat 
filteroppervlak nodig is am een 
bepaalde gasstroom te reinigen. 

Het rendement van een filter
materiaal kan aanzienlijk worden 
verhoogd door gebruik te maken 
van elektrostatische krachten. 

Hierdoor wordt met name de filter
efficientie van submicrondeeltjes 
verhoogd. Er zijn twee mogelijk
heden am het gewenste effect te 
bereiken. In de eerste plaats kun
nen de stofdeeltjes in de gasstroom 
van een elektrische lading worden 
voorzien door het gas door een . 
corona-ontlading te leiden. Ten · 
gevolge van spiegelbeeldkrachten 
worden de opgeladen deeltjes met 
een hogere efficientie op het 
filtermateriaal afgezet. Een tweede 
mogelijkheid voor het toepassen 
van elektrostatica is het elektrisch . 
oplade.n van het filtermateriaal. Ais 
de elektrische weerstand van het 
filtermateriaal extreem hoog is (zo
als bijv. het geval is bij sommige 
kunststoffen) dan kan de oplading 
permanent zijn. Ais de weeerstand . 
niet haag genoeg is, dan wordt 
door het m.b.v. een hoogspan
ningsbron aanleggen van een elek
trisch veld over het filtermedium . 
het materiaal gepolariseerd en 
ontstaat er een sterk inhomogeen 
elektrisch veld in het filter. Gela
den stofdeeltjes worden tenge- f 

volge van Coulombkrachten op 
het filtermateriaal afgezet en · 
ongeladen deeltjestengevolge van 
dielektroforetische krachten. Het 
gevolg van het gebruiken van 
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elektrostatische velden is derhalve 
,b dat de stofdeeltjes actief naar het 

filtermateriaal worden getrokken. 
Daardoor kan een hogere af
vangstefficientie worden bereikt 
zonderdat de stromingsweerstand 

. : toeneemt. 

Het Kunststoffen en Rubber Insti
tuut (KRI) TNO is reeds vele jaren 
actief op het gebied van de ontwik
keling van elektrostatische filter
materialen. In het midden van de 
jaren 70 is er een produktieproces 
ontwikkeld voor het vervaardigen 
van filters op basis van permanent 
elektrisch geladen (elektreet) ve
zels [1 ,2]. In de afgelopenjaren is 
er tevens onderzoek verricht aan 

:~ (keramische) filtermaterialen met 
extern elektrisch veld voor het rei
nigen van rookgassen bij hoge 
temperatuur [2,3] . 
In deze bijdrage zullen twee sys
temen voorgasfiltratie worden toe
gelicht waarin elektrostatische 
velden worden gebruikt. 

Elektreetfi Iters 
Een elektreetfilter is een non-wo-

", ven filtermateriaal bestaande uit 
permanent geladen vezels van een 
kunststof met een hoge specifieke 
weerstand (bijv. polypropeen). Er 
zijn enige bedrijven die op com
merciele schaal elektreetfilters ver
vaardigen volgens een paar, ver-
schillende, produktieprocessen. 
Zoals in het voorgaande is aange
geven, is het grote voordeel van 
elektrisch geladen filters de hoge 
efficientie bij een lage drukval. 
Elektreetfilters worden over het 
algemeen gebruikt in wegwerp
toepassingen. Enige voorbeelden 
van toepassingen zijn: 

- gelaatsmaskers; 
- uitlaatfilters voor stofzuigers; 
- filters voor luchtcirculatiesys-

temen; 
- filters in disk drives; 
- filters voor de luchtvoorziening 

in auto's. 

" Splijtvezelelektreetfilters worden 
door 3M Filtrete vervaardigd vol
gens een produktieproces dat ont
wikkeld is door TNO (zie figuur 1). 
Een verstrekt polypropeen (PP) 
folie (dikte na verstrekken ca. 10 
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blaasfolie 
t---' 

uniaxiaal corona 
--?> ~ 

pp verstrekken opladen 

non-woven 
fibrilleren fi Iter 

Figuur 1: Schematische weergave van het produktieproces van splijt
vezelelektreetfilters 

flm) wordt met behulp van corona
ontladingentweezijdig, bipolairop
geladen. 
Een corona-ontlading ontstaat 
wanneer op een hoogspannings
elektrode met een kleine kromte
straal (draad of punt) het elek
trisch veld vlak bij de elektrode de 
doorslagspanning in lucht over
schrijdt. Vlakbij de actieve elek
trode worden dan ionen gevormd 
die t.g.v. het elektrisch veld naar 
de (geaarde) tegenelektrode of, in 
dit geval, het folie worden getrans
porteerd. Erworden bijv. RVS dra
den gebruikt (ca. 50 flm 4» met 
een spanning van 8 kV DC. Door
dat PP een extreem hoge elektri
sche weerstand heeft wordt de 
lading permanent opgeslagen in 
het folie. Omdat aan weerszijden 
van het folie een corona-ontlading 
wordttoegepast met verschillende 
polariteit wordt het folie bipolair 
opgeladen (Iadingsdichtheid ca. 
2000 flC/m2). Het opgeladen folie 
wordt vervolgens m.b.v. een 
naaldwals gefibrilleerd tot vezels 
met afmetingen van 10 flm dik en 
ca. 40 flm breed. Ten gevolge van 
elektrische doorslag in lucht tij
dens het fibrillatieproces, waar-

700,----------,,-----, 
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door de oorspronkelijke ladings
dichtheid wordt verlaagd, berei
ken de vezels uiteindelijk een la
ding van ca. 500 flC/m2, overeen
komend met een opper 
vlaktepotentiaal van ca. 300 V. 
Tot slot wordt van de vezels een 
non-woven filterdoek gemaakt 
(doekgewicht 60-300 gim2), dat 
gevormd tot een van bovenge
noemde produkten. De lading op 
polypropeen is zo stabiel dat zelfs 
onder ongunstige omstandigheden 
(45°C, 100% RV) de lading op de 
vezels vele jaren behouden blijft. 

Het effect van de lading op de 
vezels wordt ge'illustreerd in figuur 
2. De efficientie en de drukval van 
een splijtvezelfilter met en zonder 
elektrische lading op de vezels is 
gegeven als functie van de hoe
veelheid stof die in het filter is 
afgezet. Niet aileen is de efficien
tie van het elektreetfilter hoger 
dan van het niet-elektreet filter 
met dezelfde vezels, maar boven
dien is de toename van de drukval 
ten gevolge van de stofafzetting in 
het filter lager. 
Het toevoegen van (permanente) 
elektrostatische lading aan de ve-

00 
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70 

eo 

s to fbeladH"Ig kvm'l 

Figuur 2: Filterefficientie en drukval van een splijtvezelfilter met (0 ) en zonder 
(+) elektreetiading als functie van de in het filter afgezette hoeveelheid stof 
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zels van het filter, en derhalve het 
produceren van sterke inhomo
gene elektrische velden tussen de 
vezels, levert een sterke verbete
ring van het filterrendement op. 
Ter vergelijking: een non-woven 
filtermateriaal met dezelfde begin
effieientie als het elektreetfilter 
moet worden gemaakt van fijne 
vezels (1-5 11m <1» en heeft daar
door een ca. tienmaal hogere 
stromingsweerst 

Elektrogranulaire filters 
Voor het afvangen van deeltjes uit 
een gas onder extreme omstandig
heden, bijv. hoge temperatuur enl 
of corrosief milieu, kan een 
korrelfilter worden gebruikt. Door 
de juiste keuze van het korrel
materiaal en de geometrie van het 
filterelement kan een filter ontstaan 
dat bruikbaar is onder die extreme 
condities. Het filterrendement van 
het korrelbedfilter kan worden ver
hoogd door gebruik te maken van 
elektrostatische krachten. Dit kan 
door de stofdeeltjes in de gasstroom 
van een elektrische lading te voor
zien m.b.v. een corona-ontlading 
enlof door het elektrisch polariseren 
van het korrelmateriaal. Door het 
toepassenvan deze technieken kan 
een beter vangstrendement en en 
lager drukverlies over het filter
systeem worden verreikt in vergelij
king tot niet-elektrische filter
system en. Een optimalisatie tus
sen filterefficintie en drukval maakt 
het toepassen van een geelek
trificeerd korrelbedfilter vrijwel alge
meen bruikbaar. 
Zonder gebruik van elektrostatica 
is een vangstrendement van ca. 
90-95% haalbaar voor micron
deeltjes. Door het toepassen van 
elektrostatica kan het vangst
rendement worden verbeterd tot 
95 a 99,9% voor micron- en sub
microndeeltjes. In figuur 3 wordt 
het effect van de corona-oplading 
van de stofdeeltje en het polarise
ren van het filtermateriaal geillus
treerd voor de afvangstefficientie 
van een korrelbedfilter voor stof
deeltjes van 0.1 tot 6 11m. De 
korreldiameter van het filter is 1 a 
2 mm en de laagdikte 3 cm. Het 
uiteindelijk vangstrendement 
hangt uiteraard af van de uitvoe
ringsvorm. 
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Figuur 3: Effect van corona-op/ading 
(spanning Ve) van de dee/tjes en 
pofariseren van het filtermateriaal 
(efektrisch veld E) op de afvangs
tefficientie (1]) van een korrelbedfilter 

Het gesinterde elektrogranulaire 
filter betreft een tamelijk eenvou
dig ontwerp voor een filtersysteem 
dat bruikbaar kan zijn bij hoge 
temperatuur. Hetsysteem bestaat 
uit een 2 a 5 em dikke laag van 
relatief grove korrels (1 a 2 mm). 
De korrels worden aaneen gesin
terd tot een compacte zelf
dragende plaat. De porositeit van 
de plaat is ca. 50%. Een hoog
spanningsrooster in de filterplaat 
zorgt voor een sterk, inhomogeen 
elektrisch veld (ca. 5 kVlcm). De 
elektrische weerstand van het 
korrelmateriaal moet zo hoog zijn, 
ookbij hogetemperatuur(bijv. 600 
Ce), dat het energieverlies ten ge
volge van lekstromen door het fil
ter voldoende laag is. Een voor de 
hand liggende keuze voor het 
korrelmateriaal is dan ook AIP3' 
De aardelektrode(s) worden ge
vormd door meegesinterde lagen 
van (enigszins) geleidende kera
mische korrels aan het oppervlak. 
Korrels van SiC zijn in principe 
geschikt om zo'n geleidende laag 
te vormen. Aldus ontstaat er een 
zelfdragende filterplaat uit over
wegend keramiseh materiaal, die 
daardoor bestand is tegen een 
hoge temperatuur en een cor
rosieve omgeving [4] (zie Fig. 4). 
Het filterelement wordt voorafge
gaan door een corona-eenheid 
voor het opladen van de stot
deeltjes in de gasstroom. Afhan
kelijkvan de uiteindelijke geometrie 
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zal een coronaspanning van 25 tot 
40 kV worden gebruikt. Bij lage 
temperaturen kanworden volstaan 
met een gelijkspanningscorona. Bij 
hoge temperatuur (boven 400 0c) 
neemtde kans op elektrische door
slag in het gas toe. Dat kan wor
den ondervangen door een gepul
ste coronaspanning te gebruiken 
met bijv. hoogspanningspulsen 
van 25 tot 40 kV met een pulslengte 
van ca. 10 )ls en een pulsher
halingsfrequentie van 1 kHz. Bo
vendien kunnen door het kiezen 
van de juiste gepulste corona-ont
lading (zgn. positievestreamerco
rona) ook nog chemische reacties 
in het gas worden bewerkstelligd 
[5], waardoor ook sommige 
gasvormige componenten (zoals 
S02' NO.) uit de gasstroom kun
nen worden verwijderd. 
In plaats van eenfilterelementvan 
gesinterde keramische korrels kan 
ook gedacht worden aan een 
filterplaat van (AI

2
0

3
) schuim

keramiek. Het voordeel daarvan is 
een aanzienlijke hogere porositeit 
(85 a 90%) waardoor een lichter 
filter met een nog lagere drukval 
ontstaat. 
De kenmerken van een dergelijk 
filterelement zijn: een lage initiele 
drukval (van de schone filterplaat), 
en een hoge filterefficientie door 
de elektrostatische afvangst van 
de stofdeeltjes. De stofdeeltjes 
worden vooral in de buitenste 
korrellagen van het filter afgezet 
(oppervlakte filtratie). Doordat er 
een stoflaag wordt gevormd neemt 
de drukval sterk toe. Het filter
element kan worden gereinigd door 
een hoogvolume drukpuls van de 
schone kant af door het filter te 
blazen. Deze manier van reinigen 
is uitermate effectief. Doordat de 
stromingsweerstand van de filter
plaat laag is, wordt vrijwel aile 
energie van de drukpuls ge
dissipeerd in de afgezette stoflaag, 
die daardoor (grotendeels) wordt 
verwijderd. De uiteindelijke drukval 
van het filtersysteem wordt be
paald door het resterende deel 
van het stof op de filterplaat. De 
gassnelheid door de filterplaat ligt 
rond 0,1 a 0,3 mis, hetgeen onge
veertienmaal zo hoog is als bij een 
doekenfilter; een compacte filter
eenheid is daardoor mogelijk. Bij 
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vuij 
gas .. 

schoon 
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Figuur 4: Gesinterd geeelektrificeerd 
korrelfilter [4J 

dit systeem is een filterefficientie 
ruim boven 99% haalbaar (zelfs 
voor submicron stofdeeltjes), bij 
een gemiddelde drukval van ca. 
1000 Pa. De benodigde elektri
sche hoogspanning voor corona 
en filter zijn gelijk aan die voor de 
andere typen korrelbedfilters. Voor 
een gasdebiet van 10.000 m3/u 
(gebruikelijk bij industria Ie proces
sen) is een filteroppervlak van ca. 
15 m2 nodig. Elektrogranulaire fil
ters, en meeralgemeengeelektrifi
ceerde korrelbedfilters, kunnen 
bijv. voor de vOlgende toepassin
gen worden gebruikt: 

- wervelbed kolenverbranding 
(onder hoge druk); 

- kolenvergassing; 
- glasfabrikage; 
- dieseluitlaatgassen; 
- cementindustrie; 
- afvalverbranding; 
- crematoria. 

Tot nu toe zijn met dit type filter 
experimenten uitgevoerd op 
laboratoriumschaal bij kamertem
peratuur in het kader van het dee 1-
project Componentontwikkeling 
van het Nationaal Onderzoek
programma Kolen. Momenteel is 
het ontwikkelingswerk voorname
lijk gericht op de uitvoeringsvorm 
van een dergelijkfiltersysteem, ex
perimenten bij hoge temperatuur 
en de mogelijke produktietech
nieken. Samen met een Neder
lands bedrijf en met steun van het 
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Ministerie van Economische Za
ken wordt er door KRI-TNO een 
proeffHter ontwikkeld met een op
pervlak van ongeveer 1 m2 dat zal 
worden beproefd in het tempera
tuurgebied van 300 tot 600 °C. De 
verbrandingsgassen van een 
batchgewijs verbrandingsproces 
zullen worden gebruikt om het fil
ter fe testen. Het gasdebiet dat zal 
worden gebruikt bedraagt ca. 
700m3/u; de stofbelading van het 
verbrandingsgas is in de orde van 
191m3

• De filterefficientie waarop 
wordt gerekend, bedraagt mini
maaI99%. 

Conclusies 
In het bovenstaande is aangege
ven dat door het gebruik van 
elektrostatische krachten effec
tieve filters kunnen worden ge
maakt van eenvoudige poreuze 
filtermaterialen, met name voor 
het afvangen van respiratoir stot 
Een elektreetfilter is een filter
materiaal vervaardigd van reJatief 
grove (10x40 Ilm2) polypropeen 
vezels waarvan een efficient filter 
is gemaakt door de vezels van een 
permanente lading te voorzien. 
Een dergelijk filtermateriaal, met 
een hoge toegevoegde waarde, 
kan worden gebruikt in vele con
sumenten en industriale produk
ten. 
Van een poreus filter van gesin
terde keramische korrels of van 
schuimkeramiek wordt een effec
tief filter gemaakt door de stof
deeltjes m.b.v. een corona-ontla
ding op te laden en het filter
materiaal te polariseren met een 
eJektrisch veld. Een dergelijk filter 
is bruikbaar voor het reinigen van 
(rook)gassen onder extreme con
dities (hoge temperatuur, corrosief 
milieu). 
In beide gevallen is het kenmerk 
van een dergelijk filter een hoge 
afvangstefficientie gecombineerd 
met een lage stromingsweerstand 
(Iage drukval). 
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Electro-reclamatie in de praktijk 

Drs. R. Lageman 
Geokinetics; Postbus 151, 4190 CD Geldermalsen 

Samenvatting 

In deze publicatie wordt een tech
nologie beschreven, welke het mo
gelijk maakt zware metalen en ove
rige polaire verontreinigingen uit 
bodem en grondwaterte verwijde
reno De methode is gebaseerd op 
de toepassing van elektrokine
tische verschijnselen , die optre
den wanneer de bodem via een of 
meer elkaar afwisselende anode
en kathoderijen onder stroom 
wordt gezet. De techniek kan zo
wei in situ (bodems) als on en off 
site (uitgegraven grand, bagger
specie) worden toegepast. Daar
naast zijn er toepassingsmoge
lijkheden voor de verwerking van 
industrieel slib. De elektrokine
tische verschijnselen zijn even
eens toepasbaar am verontreinig
de terreinen af te schermen en het 
grondwater te saneren. Afname 
van de individuele concentraties 
aan zware metalen kan tot 99% 
worden gerealiseerd, een en an
der afhankelijk van de energie
toevoer en tijdsduur. Recente 
experimenten laten daarnaast zien 
dat elektrokinetische technologie 
oak kan worden toegepast voor 
de verwijdering van polaire orga
nische verontreinigingen en dat 
een combinatie mogelijk is met 
biodegradatie. 

Inleiding 

Elektroki netischeverschijnselen 
Sinds 1985 wordt door Geokinetics 
gewerkt aan de ontwikkeling van 
een saneringsmethode van bo
dem en grondwater die is geba
seerd op elektrokinetische ver
schijnselen. Deze verschijnselen 
worden reeds sinds het einde van 
de vorige eeuw in meer of m indere 
mate voor andere doeleinden 
toegepast. Het principe berust op 
het sturen van een elektrische 
gelijkstroom door de ondergrond 
door middel van een of meer se-

Drs. R. Lageman (1946) is vanaf 1987 
Aigemeen directeur van Geokinetics. Van 
1965 tot 1972 studeerde hij Structurele 
geologie, Hydrogeologie en Geofysica aan 
de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1973 tot 
1976 is hij HydrogeoloogiGeofysicus bij 
UNESCO in Spanje en Iraq. In 1977 
bekleedt hij de functie van Geofysicus bij 
het TNO-Instituut voor Grondwater en 
Geo-energie (TNO-IGG) te Delft. Bij TNO
IGG wordt hij in 1979 projectmanager van 

het Khartoum/Kassala, Sudan Project 'Water Resources 
Assessment Kassala Gash Basin'. In 1982 verruilt hij deze functie 
om hoofd van de afdeling Regionaal Onderzoek bij TNO-IGG te 
worden. Tijdens deze functie is hij in 1983184 Hydrogeoloogl 
teamleader voor de missie: 'Promoting groundwater exploration 
and shallow wells construction techniques for domestic water 
supply in Ethiopia' en in 1985 Hydrogeoloog voor de missie: 'Uttar 
Pradesh State Tubewell Project under Bilateral Aid Programme' 
in India. 

ries elektroden (f iguur 1). Hierbij 
wordt t.g. V. een spanningsverschil 
een aantal processen op gang ge
bracht: 

2) Elektroforese: beweging van 
de (vaste) bodemdeeltjes binnen 
een stationaire vloeistof (grond
of bodemwater). Elektroforetische 
beweeglijkheid : 3.10·g - 10.10 m2Ns 

1) Elektro-osmose: beweging van 
grond- of bodemwater van de 
anode naar de kathode. Elektro
osmotische beweeglijkheid : 5.10·g 

m2Ns 

Tabel1 

3) Elektrolyse: beweging van 
ionen en ioncomplexen in een 
elektroliet (grond- of bodemwater). 
Elektrolytische beweeglijkheid : 
5.10·s m2Ns 

J 

ELEKTROKINETISCHE VERPLAATSING WMRDEJDIMENSIE 
(Eek bij 40 Vim) (m/dag) 

- elektro-osmose 
- elektrofbrese 
- elektrolyse 

DOORLAATFACTOR 
(k) 

- grof zand 
- fijn zand 
- klei 

L .- -

0.017 
0.01 - 0 .0003 
0.17 

WAARDEJDIMENSIE 
(m/dag) 

1 - 500 
0.1 - 10 
< 0.0009 

-
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Figuur 1: Schematische voorstelling 
van de veldopstelling en elektrokine
tisch transport in de ondergrond 

' Elektrokinetische beweeglijk
; heid in relatie tot hydraulische 

permeabiliteit 
; Uit het voorgaande blijkt dat elek

,1 trolyse het meest effectief bijdraagt 
aan de verwijdering van verontrei
nigingen uit bodemmateriaal. Des

~, ondanks zijn elektrolyse, elektro-
. forese en elektro-osmose onlos

makelijk met elkaar verbonden en 
dragen zij gezamenlijk bij tot wat 
electro-reclamatie wordt ge

·:1 noemd. Het verschil in dimensie 
tussen elektrokinetische beweeg
lijkheid en de hydraulische door
laatfactor is de spanningsval per 
meter (Vim). Wordt nu bijvoor

~ beeld een spanningsval van 40VI 
, . m over de elektroden aangelegd 

en worden de variabelen in m/dag 
weergegeven Lp.v. m/sec, danont
staat het overzicht dat in tabel1 is 
weergegeven. 

Uit tabel 1 blijkt dat onder invloed 
van een elektrische gelijkspanning 
zowel verontreinigingen als ook 
water door slecht doorlatende se
dimenten kunnen worden getrans
porteerd en dat elektrokinetische 
beweeglijkheid onafhankelijk is van 
de hydraulische doorlaatbaarheid. 

" Conditionering van het milieu 
rond de elektrodes 
Indien de elektroden rechtstreeks 
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tot verdroging en verzuring van de 
bodem rond de anode en alkalini
satie en immobiliteit van de zware 
metalen rond de kathode. De bo
vengenoemde negatieve effecten 
worden ondervangen door het mi
lieu rond de elektrodes te beheer
sen d.m.v. een conditionerende 
vloeistof. Hiervoor worden de 
elektroden in speciale elektro
denfilters geplaatst waardoorheen 
een conditionerende oplossing 
wordt gecirculeerd. 

Elektro-reclamatie on site en off site 
Het rendement van elektro-recla
matie ligt lager bij grond met een 
hoge kation- of metaalionuitwis
selingscapaciteit en een zuur buf
ferende werking (bijvoorbeeld 
mergel). Dat betekent in de prak
tijk dat het uitwisselingsproces en 
dus het transport van de zware 
metalen pas na lange tijd en ten 
koste van veel energie (elektro
kinetische aanzuring) tot stand ge
bracht wordt. In dat geval wordt 
aanbevolen de sane ring niet in 
situ doch on site dan wei off site uit 
te voeren (figuur 2). De uitgegra
ven grond kan dan worden 
voorbehandeld door menging met 
bijvoorbeeld aangezuurd water 
(verdunde HCI-oplossing, pH = 3-
4) of biologisch afbreekbare 

!. Ontgra~en verontrelntgde grond 
2. MenxenJunturen 
l VUII.n b.1tChconUinor. "octro- r.c',m,, " ~ ~O uur 
~ . L ... h. len b.1tchconulnor VII afzulglnouliau. 
~ . T~n,port/(.,ugstort.n ' .... ,n,gd. ,rond 

,rroom'f"()Qf'1'~nlnf 

condrtiO~(fnf 
elecTrode'r1o~ lf[offe(1 

complexvormers. De hoeveelheid 
zuur of complexvormer, die zal 
worden toegevoegd, is vooral af
hankelijk van de kationuitwisse
lingscapaciteit en kan in het labora
torium worden vastgesteld. 

Overige toepassingen 

Elektrokinetische schermen 
De elektrokinetische verschijnse
len kunnen ook worden gebruikt 
voor afscherming en preventie. 
Deze zogenoemde elektrokine
tische schermen (figuur 3) kunnen 
worden geinstalleerd waar de ver
ontreiniging is ontstaan door lek
kage van ondergrondse opslag
tanks, morsen en/of lekkage tij
dens industriele procesvoering, het 
uitlogen van overbemeste land
bouwgronden en niet door folies 
afgeschermde stortplaatsen, 
depositie uit de lucht en uitloging 
in de bodem en het grondwater. 
Elektrokinetishe schermen kunnen 
worden toegepast als beheers-, 
afschermings- of als sanerings
maatregel. Recente experimen
ten in een speciale laboratorium
opstelling toonden aan dat het met 
een elektrokinetisch scherm mo
gelijk is om: 
- elektrische geladen deeltjes op 
te vangen, 

A~============~ 

a~r anode _____ 

st roomk abell 

in de bodem worden geplaatst, is ER Bmheon,,'n.,. 

sprake van ongecontroleerde QPlm "t: 150· 300 m '/w •• ' 

.. elektro-reclamatie, hetgeen leidt Figuur 2: Elektro-reclamatie batch verwerking 
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Figuur 3: Opstelling van een elektrokinetisch schenn met anodes en kathodes 
op een lijn 

- de pH en redoxpotentiaal van 
het grondwater bij het scherm te 
beinvloeden, 
- een elektrische lading in neu
trale verontreinigingen te induce
ren, doortoevoeging van complex
vormers of elektrische geladen 
deeltjes via de elektroden of boven
stroomse infiltratieputten, waar
door de van oorsprong neutrale 
verontreinigingen worden opge
vangen, 
- micro-organismen en nutrienten 
toe te voegen via het elektroden
systeem of infiltratieputten, waar
door bepaalde organische veront
reinigingen kunnen worden afge
broken, 
- de temperatuur bij het scherm te 
verhogen waardoor het proces van 
biodegradatie wordt versneld. 

Elektrokinese in combinatie met 
biodegradatie 
Recente laboratoriumexperi
menten hebben laten zien dat de 
randvoorwaarden van biodegra
datie gunstig kunnen worden be'in
vloed door elektrokinetische ver
schijnselen. Het bleek dat : 

- De micro-organismen homo
geen in de bodem kunnen worden 

verspreid als gevolg van hun ne
gatieve lading, 
- de pH kan worden geoptimali
seerd op een waarde tussen 6 en 
7, 
- de temperatuur kan worden ge
optimaliseerd tussen 25 en 30 °C. 
- micro-organismen kunnen wor
den toegevoegd samen met 
nutrienten en zuurstofdragers via 
de elektrodenvloeistoffen of via 
infiltratiesleuven of -putten tussen 
de elektrodenrijen in. 

Elektro-reclamatie van slib 
Naast de in situ en batchgewijze 
toepassing van elektro-reclamatie 
voor verontreinigd bodemmateri
aal, kan de methode ook worden 
toegepast voor de reiniging van 
materialen als rivier- en havenslib, 
rioolslib, industrieel slib e.d. Het 
proces vindt plaats in een vaste 
installatie (continue verwerking). 

Bij continue verwerking kunnen 3 
stadia worden onderscheiden : 

1. Voorbewerking ~ 2. Elektro
Reclamatie ~ 3. Nabewerking 

1. Voorbewerking (input) 
De voorbewerking vindt plaats in 
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een menginrichting waar de 
baggerspecie wordt aangezuurd 
en/of gemengd met complex
vormers of stoffen voor het ont
sluiten van organische en anorga
nische verontreinigingen. 

2. Elektro-Reclamatie (reiniging) 
Reiniging vindt plaats in een 
reclamatie-ruimte (keramische pij
pen) met een lengte van enkele 
honderden meters en aanliggende 
ruimten voor de elektroden
vloeistoffen. 

3. Nabewerking (output) 
Voor de neutralisatie van het licht 
zure slib moeten na afloop enkele 
chemische additieve worden toe
gevoegd. De toevoeging kan zo
wei mechanisch (mengen) alsook 
elektrokinetisch plaatsvinden via 
een een na laatste trap in de 
reclamatie-ruimte doortoevoeging 
van de additieven in de elektroden
ruimtes. In een laatste trap kan het 
slib worden ontwaterd door ge
bruik te maken van het elektro
osmotische verschijnsel. 
Tenslotte worden de kathode- en 
de anodevloeistoffen, waarin zich 
de diverse verontreinigingen heb
ben verzameld, gereinigd over
eenkomstig in situ of batchgewijze 
elektro-reclamatie. 

Met de afmetingen, zoals hierbo
ven aangegeven zijn bij een elek
trisch vermogen van 2 it 3 MW ver
werkingscapaciteiten tot 50 m3/h 
mogelijk. 

Kosten 

Elektro-reclamatie 
De kosten van electro-reclamatie 
worden in hoofdzaakbepaald door: 
aard en omvang van de verontrei
niging, de butferende werking van 
de bodem en de kation-uitwis
selingscapaciteit. Zwaar veront
reinigde bodems met een hoge 
CEC en hoge bufferende werking 
vereisen een relatiet grote hoe
veelheid energie/m3 om de ver
ontreiniging tot de gewenste na
tuurlijke achtergrondwaarde te sa
neren. In verband met veiligheids
aspecten en temperatuurstijgingen 
is er een grens aan de stroom
sterkte, waarmee kan worden ge-
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Tabe/2 

Activiteit % van tota/e kosten 

1. Mobilisatie 0.5 a 4 
2. Installering 8 a 20 
3. Electro-Reclamatie, 50 a 80 

incl outillage, supervisie, 
dagejijkse begeleiding 

4. energie 20 a 30 
5. Demobilisatie 4 a 8 
6. Bijkomende kosten 8 a 10 

werkt. Voor elk geval zal dan ook 
een optimum moeten worden be
rekend tussen tijdsduur en energie
verbruik. Naast de energie- en 
gebruikskosten van een ER-instal
latie dragen aan de kosten nog bij: 
mobilisatie, installering elektroden 
+ rondpompsystemen, supervisie, 
demobilisatie en bijkomende kos
ten als afvoer en verwerking van 
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het restprodukt, chemische analy
ses, huur aannemersmaterieel, 
aanleg tijdelijke water- en riool
leidingen, aanleg hoogspanning 
etc. De verhouding van deze acti
viteitenl kosten t.o.v. de totale 
saneringskostenwordtweergege
ven in tabel 2. 
De kosten varieren van ca. 1100,
a 200 per ton voor matiglsterk 
(B - < WCA) verontreinigde grond 
tot 1200,- a 300 perton voor sterk 
tot zeer sterk ( » WCA) veront
reinigde grond, met een gemid
delde van ca. 1 180,-. Het mini
mum tarief voor een in situ sane
ringbedraagt 1150.000,-. De kos
ten voor een voorafgaand labora
toriumonderzoek bedragen gemid
deld 16.500,-

Elektrokinetische afscherming 
Bij elektrokinetische afscherming 
worden de kosten bepaald door 

eenmalige kosten en jaarlijkse ex
ploitatiekosten. De eerste hebben 
te maken met de omvang van de 
verontreiniging (Iengte en diepte 
van het scherm) en de snelheid 
van de grondwaterstroming en de 
daarmee samenhangende installe
ringskosten als de uitvoering van 
boringen of het maken van sleu
ven, installatie van de elektroden, 
aansluiting aan het elektriciteitsnet 
etc, terwijl de jaarlijkse exploitatie
kosten betrekking hebben op 
energiekosten, leasekosten van 
de elektrokinetische installatie, pe
riodieke behandeling van de elek
trodenvloeistoffen etc. De kosten 
van energie zijn een functie van de 
snelheid van het grondwater dat 
langs het scherm stroomt : hoe 
groter de stroming des te hoger 
het energieverbruik. 
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Resultaten 

Project 
Jaar 
Opdrachtgever 
Plaats 
Volume 
Grootte 
Type verontreiniging 
Begin concentratie 
Eind concentratie 
Proefperiode 
Energieverbruik 

Project 
Jaar 
Opdrachtgever 
Plaats 
Volume 
Grootte 
Begin concentratie 
Eind concentratie 
Proefperiode 
Energieverbruik 

: In situ veldtest "Oeverbosch" 
:1987 
: Provincie Groningen 
: Terrein van een voormalige verfabriek in Groningen 
: 300 m3 veen- en kleigrond 
: Lengte 70 m, breedte 3 m,diepte 1 m 
: Koper (Cu) en lood (Pb) 
: Cu > 5.000 mglkg, Pb 500-1.000 mglkg 
: Cu 80% vermindering, Pb 70% vermindering 
: 43 dagen van 10 uren 
: 38 kWh/ton 

: In situ veldtest "Braat" 
: 1988 
: Bammensgroep B.V. Maarssen 
: Terrein van een galvanisch bedrijf in Delft 
: 50 m3 klei grond 
: Lengte 15 m,breedte 6 m,diepte 0,5 m Type verontreiniging: Zink 
: Zn > 7.000, gemiddeld 2.400 mg/kg 
: Zn 1.620 mg/kg, vermindering van 33% 
: 53 dagen van 16 uren 
: 160 kWh/ton 

Project : Sanering "Loppersum" 
Jaar : 1989 
Opdrachtgever : Kwint B.V., gemeente Loppersum 
Plaats : Terrein van een voormalig Timmerfabriek "Perdok" 
Volume : 250 m3 zware kleigrond 
Grootte : Lengte 25 m, breedte 15 m, diepte 1 tot 2 m 
Type verontreiniging : Arseen (As) 
Begin concentratie : max 500 mg/kg, gemiddeld 115 mg/kg 
Eind concentratie : max 30 mglkg, gemiddeld 10 mglkg 
Saneringsperiode : 80 dagen van 18 uren 
Energieverbruik : 150 kWh/ton 
Gebruik na reiniging : woongebied 

Project 
Jaar 
Opdrachtgever 
Plaats 
Volume 
Grootte 
Type verontreiniging 
Begin concentratie 
Saneringsgrens 
Saneringsperiode 
Energieverbruik 

Project 
Jaar 
Opdrachtgever 
Plaats 
Volume 
Type verontreiniging 
Begin concentratie 
Saneringsgrens 
Saneringsperiode 
Energieverbruik 

: Sanering "Stadskanaal" 
: 1990 - 1992 
: Provincie Groningenl gemeente Stadskanaal 
: Terrein van een tijdelijk gronddepot 
: Totaal gestort 7.200 m3 fijn kleihoudend zand. Sane ring in twee fasen. 
: Lengte 70 m, breedte 40m,diepte 2,6 m 
: Cadmium (Cd) 
: max Cd> 2.000, gemiddeld Cd=250 mg/kg 
: Cd 20 mg/kg 
: 2 jaar 
: 200 kWh/ton 

: Sanering "Woensdrecht" 
: 1992 - 1993 
: Ministerie van Defensie. 
: Tijdelijk gronddepot vliegbasis. 
: Totaal 2.500 m3 klei en veen. Lx B x H = 90m x 20m x 1.4m 
: Diverse zware metalen 
: Zn : 2.600, Cu : 770, Pb : 730, Cd : 660, Cr : 7.300, Ni : 860 mg/kg 
: Referentiewaarden 
: 1.5 jaar 
: 200-300 kWh/ton 
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Elektro-magneten in de 
waterzuivering 
Dr.ir. J.L. de Reuver 
ENVIMAG B. V.; Postbus 31236,6503 CE Nijmegen; Tel: 080-568705, Fax:080-568770 

Samenvatting 
De toe passing van elektro-mag
neten in de afvalwaterzuivering is 
nieuw. Het proces, dat ten grond
slag ligt aan de waterzuiverings
methode, is ontwikkeld en toe pas
singsgereed gemaakt door ENVI
MAG B.V. Deafscheidingsmetho
de berust op de aanhechting van 
verontreinigingen aan het opper
vlak van een magnetiseerbare dra
ger. Het gevormde complex wordt 
met elektro-magneten efficient af
gescheiden. 
Na eliminatie van de verontreini
gingen uit het afvalwater, wordt de 
magnetische drager teruggewon
nen uit het gevormde slib. De dra
ger wordt binnen het proces her
gebruikt. 

De belangrijkste voordelen van het 
systeem zijn : 
1. Het hoge verwijderings

rendement 
2. De lage energiekosten van de 

elektro-magneet 
3. De compacte bouwwijze 
4. Het geringe ruimtebeslag 
5. Geen verstoppingsrisico 

Uit laboratoriumtesten en uit pilot
plantonderzoek is gebleken dat 
de ontwikkelde methode van mag
netische scheiding toepasbaar is 
voordeverwijderingvano.a. zware 
metalen, kleurpigmenten, fosfaten , 
zwevende stoffen, ijzerdeeltjes en 
olie. 
Er zijn twee demonstratie-installa
ties gerealiseerd voor de verwij
dering van fosfaat met een capa
citeit van 300 en 600 mJ/uur. 
Eind 1992 is een installatie van 1 
m3/uur voor de verwijdering van 
zware metalen in gebruik geno
men. 
Een 200 mJ/uur-instaliatie voor de 
verwijdering van koper is in mei 
1993 in bedrijf genomen in de 
U.S.A. In deze installatie wordt 
het kopergehalte verwijderd tot 
effluentwaarden 20 ppb. 

Dr.ir. J.L. de Reuver(1952) studeerde in 
1981 af bij de afdeling Technische 
Natuurkunde van de toenmalige 
Technische Hogeschool Twente. 

In 1985 promoveerde hij op een 
onderwerp uit de supergeleiding. Hierbij 
werd onderzoek uitgevoerd naar het 
gedrag van stroomvoerende technische 
supergeleiders. 

In datzelfde jaar treedt hij in dienst bij Smit Transformatoren B. V. 
als projectleider voor de ontwikkeling van een supergeleid systeem 
voor magnetische separatie. 

Vanaf 1992 is hij werkzaam bij ENVIMAG B. V. als manager R&D 
voor de produkt- en procesontwikkeling op het gebied van de 
magnetische waterzuivering. 

In/eiding 
Scheiding is een essentieel on-
derdeel bij de behandeling van 
afvalwater. Ais scheiding de laat
ste behandelingsstap in het pro
ces vormt, dan bepaalt zij in sterke 
mate de totale efficientie van het 
systeem. Gangbare scheidings
technieken zijn bezinking, filtratie, 
centrifugering en flotatie. Magne
tische scheiding is een relatief 
nieuwe techniek. De belangrijkste 
oorzaak voor de late introductie 
van magnetische scheiding in de 
afvalwaterbehandeling is dat de 
magnetische susceptibiliteit van 
de meeste verontreinigingen die 
uit het water moeten worden ver
wijderd, te gering is. Bovendien is 
de kennis van en de ervaring met 
magnetische scheidingssystemen 
wei aanwezig in specifieke disci
plines, zoals de mijnbouw, maar 
nauwelijks bij instellingen en be
drijven die zich bezighouden met 
de behandeling van afvalwater. 

Theoretische 
achtergrond 
Magnetische scheiding is een me
thode om deeltjes uit een vloeistof 
te verwijderen op grond van hun 

magnetische eigenschappen. AI
leen onopgeloste deeltjes kunnen 
magnetisch worden afgescheiden. 
Opgeloste ionen dienen te wor- i 
den neergeslagen of te worden 
geadsorbeerd aan een drager. 
Verder dienen de af te scheiden ® 

deeltjes magnetische eigenschap- M' 

pen te bezitten. De meeste stoffen 
in afvalwater hebben echter een 
te lage susceptibiliteit om direct te 
worden afgescheiden. De veront
reinigingen dienen in dit geval aan 
een magnetiseerbare drager te 
worden gebonden. Een vee I toe
gepast dragermateriaal is mag- L 
netiet (FepJ 
Na binding aan de magnetiseer
bare drager zijn de verontreinigin
gen af te scheiden met elektro
magneten. 
Een belangrijke ontwerpparameter 
is de zogenaamde magnetische 
snelheid, v m' gedefinieerd als: 

vm = V M grad B 
3TCT]d 

v = volume van het deeltje (mJ) 
M = magnetisatie pervolume-een- tv 
heid (Aim) 
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B = magnetische inductie (T) 
11 = viscositeit van de vloeistof 

(Pa.s) 
d = diameter van het deeltje (m). 

De magnetisch snelheid moet vol
doende hoog zijn om het deeltje 
op een efficiente wijze af te kun
nen scheiden. Wanneer de vloei
stofsnelheid groter wordt dan de 
magnetische snelheid, dan zullen 
er deeltjes niet worden afgevangen 
in het filter en dan zal de schei
dingsefficientie lager zijn. 
In het geval dat er een magneti
sche drager wordt toegepast, is 
het essentieel dat de bindende 
kracht tussen de verontreiniging 
en de drager bestand is tegen de 
optredende afschuifkrachten in de 
vloeistof. De binding hangt af van 
de component die moet worden 
verwijderd. Zij wordt bepaald door 
collordale en chemische krachten. 
De magnetische kracht die in de 
elektro-magneet wordt uitgeoe
fend op de toegepaste magneti
sche drager is ongeveer 1000x 
groterdan de gravitatiekracht. Hier
door is het mogelijk een hoog 
scheidingsrendement te bereiken 
vergeleken met dat van bezink
systemen. 
De grote magnetische kracht biedt 
ookde mogelijkheid het benodigde 
vloeroppervlak aanzienlijk te ver
minderen. 

Magnetische 
scheidingssystemen 
De toepassing van elektro-mag-
neten in een systeem wordt ge
toond in figuur 1. Kenmerkende 
onderdelen van een installatie zijn: 

a. Watertoevoer en voorbe
handeling 
Het afvalwater wordt naar een 
voorbehandelingsinstallatie ge
pompt waar achtereenvolgens 
precipitatiemiddelen, magnetiet en 
polymeer worden gedoseerd. 
Bij de defosfatering wordt kalk of 
ijzer/aluminiumzouten toegepast 
voor de precipitatie van opgelost 
fosfaat. 
Zware metalen kunnen afhanke
lijk van de lozingseisen en de her
gebruikswaarde van het rest
produkt, als hydroxiden, carbo
naten, sulfiden of silicaten worden 
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Figuur 1: Schematische weer gave van een magnetische waterzuiverings
installatie 

neergeslagen. Olie en vetten in 
afvalwater van ontvettings- en 
reinigingsbaden zullen na destab
ilisering uitvlokken. 
Magnetiet wordt toegepast als 
mag netisee rbaar d rage rmate riaal. 
In het algemeen bedraagt de do
sering ongeveer 1 kglm3. 
De polymeerdosering heefttotdoel 
de hechting van de precipitaten 
aan het magnetiet te verbeteren. 
De dosering van polymeer hangt 
af van de toe passing. Gebruike
lijke doseringen liggen tussen 1 en 
3 mg/l. 
De voorbehandeling kan vereen
voudigd worden wanneer de ma
terialen die moeten worden ver
wijderd in deeltjesvorm aanwezig 
zijn, by. gesuspendeerde stoffen. 
In deze gevallen hoeft aileen 
magnetiet en polymeer te worden 
gedoseerd. 
De voorbehandeling kan worden 
uitgevoerd in €len flocculatiebuis, 
omdat de reactie Iflocculatietijd in 
totaal 1-3 minuten bedraagt. De 
voorbehandeling kan ook in 
nageschakelde gemengde tanks 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 
wanneer lange reactietijden nodig 
zijn. 

b. Separatieunit 
Van de voorbehandeling stroomt 
het water rechtstreeks naar de 
separatieunit. 
In het geval dat elektro-magneten 
worden toegepast, wordt de filter
ruimte opgevuld met afgevangen 
materiaal. Wanneerde filterruimte 
gevuld is, wordt de elektro-mag
neet gespoeld. De spoelvloeistof 

wordt opgevangen in een vat on
der de elektro-magneet en van 
daar uit gepompt naar de mag
netiet-terugwininstallatie. 

c. Magnetiet-terugwininstailatie 
In deze installatie worden de ver
ontreinigingen losgekoppeld van 
het magnetiet onder invloed van 
uitgeoefende mechanische af
schuifkrachten. Hierna wordt het 
magnetiet selectief afgescheiden 
uit het medium met een zoge
naamde drumseparator. Het mag
netiet wordt teruggeleid naar de 
voorbehandelingsinstallatie. 
Het resterend produkt heeft een 
concentratie van 0.5-3% droge 
stof. De verdere verwerking van 
het restprodukt is afhankelijk van 
de bestemming. 

Het beschreven systeem wordt 
toegepast wanneer de verontrei
nigingen geen magnetische eigen
schappen van betekenis bezitten. 
Wanneer er magnetische deeltjes 
moeten worden verwijderd, zoals 
fijne ijzerdeeltjes in industrieel af
valwater, dan is een voorbehan
de ling en een magnetiet-terug
winning niet nodig. Bij dit soort 
toepassingen hoeft aileen de 
elektro-magneet te worden gern
stalleerd. 

De Envimag Elektro
magneet 
De meeste elektro-magneten voor 
scheidingsprocessen in de water
technologie zijn van een plat 
cilindervormig type. De scheidings
kamer bevindt zich hier binnen de 
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elektrische wikkeling. De wikkeling 
en de scheidingskamer bevinden 
zich zodoende binnen het magne
tische weekijzercircuit dat de vorm 
heeft van een doos. 
De bodem- en dekselplaat zijn 
voorzien van gaten die nodig zijn 
voor het transport van de vloeistof 
door de elektro-magneet. Bij dit 
type elektro-magneten dient men 
er bij het ontwerpen rekening mee 
te houden dat er verstoppingen 
kunnen optreden en dat er een 
ongelijkmatige spoeling van het 
filter kan optreden. 
Een groot nadeel van de doos is 
het relatief hoge energieverbruik 
om een veld tussen de 0,1 en 0,5 
Tesla te genereren, doordat de 
afmetingen van de wikkeling groot 
zijn ten opzichte van die van de 
filterruimte. 
Envimag B. V. heeft voor de afval
waterbehandeling een nieuw type 
elektro-magneet ontwikkeld waar
bij de genoemde nadelen niet op
treden. 

Het ontwerp van de Envimag 
elektro-magneet is gebaseerd op 
de vOlgende hoofdprincipes: 
1. Het gebruik van een magneti
sche fluxgenerator die niet direct 
bepaald wordt door de afmetingen 
van het filter. De wikkeling 
magnetiseert de kern tot aan de 
verzadiging. Dit heeft tot gevolg 
dat de diameter van de wikkeling 
relatief klein is waardoor de 
dissipatie minimaal gehouden kan 
worden. 
2. Integratie van de opslag van 
de spoelvloeistof binnen het mag
netische circuit. Daar de filterruimte 
en de speelwaterberging zich beide 
binnen het magnetisch circuit be
vinden zijn er geen obstakels tus
sen de spoelvloeistof en de 
filterruimte waardoor de speelef
fici~ntie duidelijk toeneemt. 
Figuur 21aat een dwarsdoorsnede 
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Figuur 2: Dwarsdoorsnede van de Envimag-elektromagneet. 

zienvan de Envimag elektro-mag
neet. 
De wikkeling die zich rond de kern 
bevindt, is van het te reinigen me
dium afgesloten door een RVS
behuizing. De magnetische flux
lijnen worden van de kern, via het 
deksel en het huis naar de 
filterruimte geleid. De veldsterkte 
in de filterruimte is ca. 0,2 T (T esla). 
In de filterruimte bevindt zich een 
filtermatrix. Deze bestaat uit 
ferromagnetische staven die in de 
stromingsrichting zijn opgesteld. 
De staven worden gemagne
tiseerd en veroorzaken de beno
digde gradi~nt in het magneetveld. 
Ze vormen de aanhechtingsplaats 
voor de af te vangen deeltjes. 
Voorbehandeld afvalwater wordt 
via de centrale invoer naar binnen 
gepompt en door de filterruimte 
geleid. In de filtermatrix worden de 
verontreinigingen afgevangen. 
Wanneer de matrix voor 70-80% 
gevuld is, wordt de elektro-mag
neet afgeschakeld en voigt er een 
spoelbeurt. 
Met perslucht wordt het speel
medium met een relatief grote 
snelheid door de matrix gevoerd. 

Hetvullen van de filtermatrix neemt 
ongeveer 20 tot 40 minuten in 
beslag. De volledige spoelproce
dure daarentegen duurt minder 
dan een minuut. 

Naast de eerder genoemde voor
delen van het magnetische se
paratieprincipe, wordtde Envimag 
elektro-magneet gekenmerkt door 
een aantal praktische voordelen: 
-De filtermatrix heeft een zeer open 
structuur zodat deeltjes met een 
diameter van enkele centimeters 
nog kunnen passeren. 
-Het filter kan eenvoudig worden 
ge"inspecteerd en vervangen door 
de bodem van de elektro-mag
neet te laten zakken. 
-De wikkeling van de elektro-mag
neet wordt gekoeld door het be
handelde afvalwater. In de meeste 
gevallen is een externe koeling 
niet noodzakelijk. 
- De filtermatrix draagt zorg voor 
een hoog scheidingsrendement 
90-98%. 
- De elektrische dissipatie is ge
ring (0,02 kWh/m3). 
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Gasreiniging met corona's en 
andere elektrische ontladingen 
Prof. dr. W. R. Rutgers 
KEMA; Postbus 9035, 6800 ET Arnhem 

Inleiding 
Voor het reinigen van gassen zijn 
chemische en elektrische metho
des voorhanden, zoals gaswas
sers, absorbtiefilters, plasma 
ovens en wordt ook pyrolyse en 
verbranding veel gebruikt. Een 
nieuwe techniek om milieu scha
delijke stoffen af te breken of am 
te zetten in bruikbare reststoffen 
berust op het gebruik van niet
thermische plasma's, in het bij
zander voor gasreiniging. Het po
tentieHe voordeel van deze elektri
sche techniek is de regelbaarheid 
van het proces, de vaak andere 
samenstelling van de restproduk
ten en het energieverbruik. Dit laat
ste is eenvoudig te zien voor het 
reinigen van lucht dat een lage 
verontreinigingsgraad heeft, bij
voorbeeld 500 ppm. Niet ther
mische plasma's gebruiken typisch 
20 eV energie per te verwijderen 
molecuul ofwel in dit voorbeeld 
slechts 0,01 eV per molecuul van 
het dragergas. Hier staat tegen
over dat bij verbranding of pyrolyse 
het gas tot 0,1 eV moet worden 
opgewarmd en bij een boogont
lading zelfs tot 1 eV (11000 Kelvin) . 
In deze bijdrage zullen drie metho
des besproken worden am niet
thermische plasma's te produce
ren die chemisch reactief zijn: de 
"stille" ontlading, de corona ontla
ding en de glimontlading. Andere 
plasma's die in de milieutechniek 
gebruikt worden zoals microgolf 
ontladingen, HF ontladingen en 
plasma toortsen zijn meer geschikt 
voor behandeling van vast afva!. 
Aileen het inductief gekoppeld 
plasma zal de revue passeren 
omdat een ICP gebruikt kan wor
den voor analyse van de gas
samenstelling en dus voor het be
palen van het reinigingseffect. 

Uit experimenten is de laatste ja
ren gebleken dat er vee I toepas
singsgebieden zijn. Genoemd kun
nen worden: 

Wijnand Rutgers (1947) studeerde wis- en 
natuurkunde aan de Rijks Universiteit 
Utrecht. Hij promoveerde in 1975 aan de 
RUU op onderzoek naar turbulente 
verhitting vanplasma'sdat uitgevoerdwerd 
in het FOM Instituut voor Plasmafysica in 
Nieuwegein. Na een post-doc aanstelling 
aan de Universiteit van Maryland (USA) en 
onderzoek aan cyclotronstraling van 
Tokamak plasma's in Princeton, Grenoble 
en Nieuwegein kwam hij in 1980 in dienst 

van N. V. KEMA teAmhem. Hierverricht hijonderzoekenconsu/tancy 
op het gebied van boogontladingen, optische sensoren in de 
energietechnieken monitortechnieken voorverrnogensschakelaars. 
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vakgroep Elektrische EnergieSystemen waar hij onderzoek verricht 
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-verbrandingsgassen van het sto
ken van fossiele brandstoffen als 
kalen , olie , gas of hout: verwijde
ring van stikstofoxides en zwavel
dioxide [1] 
-verbrandingsgassen van vuilver
branders: naast NO. en S02 oak 
chloorverbindingen (HCI) en zware 
metalen (Hg damp) [2] 
-uitlaatgassen van diesel en ben
zine motoren: roet , NO , koalwater-
stoffen [3] • 
-industrieHe emissies zoals vluch
tige organische stoffen (VOC) [4] 
-Iuchtzuivering in de bewoonde 
omgeving: geur, micro-organis
men, formaldehyde uitspaanplaat, 
ethyleen bij de opslag van fruit en 
groente [5] 
-H

2
S uit aardgas of bij raffinage 

van olie [6]. 

Na behandeling van de fysica van 
niet-thermische ontladingen en 
chemische effecten bij het verwij
deren van stikstofoxide zullen een 
aantal praktijk voorbeelden ge
toond worden. 

Niet-thermische plasma's 
en plasma chemie 
In een niet-thermisch plasma wor
den hete elektronen geproduceerd 

zander het gas op te warmen. 
Deze elektronen kunnen gebruikt 
worden voor het breken van 
moleculaire bindingen als hun 
energie hoog genoeg is (C-C = 3.6 
eV, C-H = 4.3 eV, CoO = 3.7 eV) 
vele organische verbindingen kun
nen in een oxyderende omgeving 
in CO

2 
en Hp omgezet worden . . 

De elektronen kunnen oak gebruikt 
worden voor het produceren van 
radicalen zoals OH en H uit water
damp of ° uit zuurstof (beide 
dissociatie reakties vergen ruim 5 . 
eV) waarmee NO. en S02 omge
zet kunnen worden in salpeterzuur . 
en zwavelzuur dat makkelijker af 
te vangen is. Het zuur kan ook 
geneutraliseerd worden door am
moniak injectie waarbij zout
deeltjes ontstaan die met een 
stofvanger uit het gas verwijderd 
kunnen worden. 

De elektronen kunnen geprodu
ceerd worden in een elektrische • 
ontlading en versneld worden in ~ 
het in de ontlading aanwezige elek
trische veld. Bij atmosferische druk 
is de botsingsfrequentie van elek- t .. ,; 
tronen met het neutrale gas zeer f"\ 
hoog. De vrije weglengte is dus ' 
klein waardoar het elektrische veld 
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Figuur 1: Elektronenenergie als func
tie van de (gereduceerde) elektrische 
veldsterkte van oplossingen van de 
Boltzman-vergelijkingen voor: a dro
ge lucht; 0 , L1 vochtige lucht met 5 
resp, 10% waterdamp; ', 0 rook
gas van brandend aardgas resp, 
steenkool 

hoog moet zijn, Berekeningen van 
de elektronen energieverdeling in 
lucht en rookgas (figuur 1) laten 
zien dat voor het maken van 10 eV 
elektronen de veldsterkte zeer 
hoog moet zijn ; wei een factor drie 
boven de veldsterkte waarbij in 
een homogeen veld elektrische 
doorslag ontstaat tussen de 
elektrodes, In plasma reactoren 
worden daarom sterke in-homo

. gene velden en ontladingen ge
bruikt om toch kortdurend, of in 
een beperkt rUimtelijk gebied, vol
doende hoge velden te kunnen 
creeren. Twee type ontladingen 
zullen we nu nader bespreken, de 
"stille" ontlading die ook wei 
"surface barrier" ontlading wordt 
genoemd en de streamer corona 
ontlading. 

"Stille" ontlading 
Deze ontlading wordt al meer dan 
honderd jaar gebruikt voor de pro
duktie van ozon via de dissociatie 
reaktie e + ° 2 -1 e + ° + ° gevolgd 
door de 3 deeltjes rekombinatie 
reactie ° + 0 2 + M -1 0 3 + M. De 
ontlading wordt gemaakt tussen 
twee vlakke elektrodes waarvan 
er minstens sen bedekt is met een 
isolator. (figuur 2) [7] Bij het aan
leggen van een hoogspanning ont
staan er een groot aantal micro
ontladingen in het gas, verdeeld 
over de elektrode. Ze bestaan uit 
dunne filament in het gas, gevolgd 
door een oppervlakte ontlading op 
de plaat die vanzelf dooft door het 
tegenveld van de ruimtelading op 
de plaat [8]. 
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Figuur 2: Schets van een ozonvoort
brenger 

De produktie van ozon is een be
wezen technologie en wordt groot
schalig toegepast bij de reiniging 
van drinkwater en vervangt chloor 
bij de reiniging van water in zwem
baden, Ook voor bijvoorbeeld oxy
datie van 802 naar 803 kan de 
dielektrische ontlading worden ge
bruikt, Omdat de levensduur van 
ozon beperkt is, is injectie van 
ozon in een te reinigen gasstroom 
niet altijd even effectief en is het 
wenselijk radicalen direct in het 
gas te produceren. Een nadeel 
van de dielektrische ontlading is 
de kleine ruimte tussen de 
elektrodes: sen tot enkele mm 
zodat het moeilijk is een hoog 
gasdebiet te halen, zeker wan
neer er deeltjes in het gas zitten. 
Een oplossing voor dit probleem is 
het gebruik van een corona ontla
ding waar de afstand tussen de 
elektrodes vee I groter kan zijn bij
voorbeeld 10 cm. 

Corona ontJading 
Corona ontladingen ontstaan in 
een sterk inhomogeen elektrisch 
veld zoals dat gemaakt kan wor
den in een punt-plaat, draad-plaat 
of draad-cilinder geometrie bij het 
aanleggen van een hoge elektri
sche spanning. De corona wordt 
al meer dan zeventig jaar gebruikt 
in elektrostatische stofvangers. 
Hierin worden stofdeeltjes door 
ionen en elektronen uit de corona 
opgeladen en door elektrosta
tische krachten uit het gas getrok
ken naar de plaat elektrode. De 
techniek wordt verder geoptimali
seerd door de DC voedingen te 
vervangen door pulsvoedingen. 
De laatste 10 jaar is er vee I onder
zoek gedaan naar het gebruik van 
pulscorona voor gasreiniging door 
er plasma-chemie mee te bedrij
ven [9]. Eerste proeven met DC 
glimcorona gaven niet zulke goede 
resultaten. Dit komt omdat het 
actieve gebied beperkt is tot een 
klein volume rond de draad en 
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Figuur 3: voorbeelden van berekende 
electronendichtheid (ne ), positieve 
ionendichtheid (nJ en elektrisch veld 
(Es) 

door de lage elektronen energie. 
Veel betere resultaten werden 
bereikt met pulscorona, ge'jntro
duceerd door Masuda [1] voor 
gasreiniging. Door zeer stijle re
peterende positieve hoogspan
ningspulsen te gebruiken ontstaat 
een andere ontladingsvorm: de 
streamer corona. Deze ontlading 
blijkt zeer effectief in het creeren 
van aangeslagen moleculen en 
radicalen waardoor chemische 
reacties op gang gebracht of ver
sneld worden en wordt daarom nu 
nader besproken. 

Streamer corona 
De intense vorm van streamer co-
rona, die nodig is bij gasreiniging, 
treedt aileen op bij het aanleggen 
van sub-sec spannningspuisen. 
De ontlading doorloopt 4 fasen 
voor hij spontaan dooft. De ontla
ding start wanneer de positieve 
spanning op de elektrode zorgt 
voor een elektrisch veldsterkte die 
hoger is dan de kritische veld
sterkte (30 kV/cm van 1 bar lucht) 
in het gas bij de draad. Altijd wei 
aanwezige start elektronen ver
menigvuldigen in een lawine in de 
richting van de anode en ioniseren 
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Figuur 4: schematische voorstelling van een hoogspanningsvoeding 

het gas. Omdat de elektronen 
beweeglijker zijn dan de ionen blijft 
er een positieve ruimteladingswolk 
achter die het aangelegde veld 
verhoogt. Bovendien maken 
fotonen nieuwe startelektronen 
verderop in het gas. Als de lawine 
aangroeit tot meer dan 108 elek
tronen zal er een ionisatiegolf het 
gas in gaan lopen naarde kathode 
die zichzelf instant houdt door het 
hoge ruimteladingsveld: de tweede 
fase die primaire streamer wordt 
genoemd. De profielen van het 
elektrisch veld en de elektronen 
en ionendichtheden kunnen bere
kend worden en staan weergege
ven in figuur 3 [10]. Doordat de 
veldsterkte aan de kop van de 
streamer een waarde van 100 kV I 
cm of meer bereikt zullen de elek
tronen een hoge energie krijgen 
(5-20 e V) en dus aangeslagen mo
leculen, ionen en radikalen produ
ceren die chemische reacties op 
gang brengen of versnellen. De 
kop wordt door een laagge"ion
iseerd plasma, het kanaal, ver
bonden met de anode. Hierdoor 
loopt de stroom die energie aan
voert naar de kop. De veldsterkte 
in het geleidende kanaal is laag, - 5 
kV Icm in lucht, waardoor de 
streamer lang kan worden zonder 
te doven. Wanneer de streamer 
de kathode bereikt blijft de stroom 
doorlopen maar vindt een herver
deling van het elektrische veld 
plaats. I n de derde fase ontstaat 
een secundaire streamer in de 
buurt van de anode die een 
veldsterkte nodig heeft van de orde 
van de kritische veldsterkte, dus 
veel hoger dan het kanaal. De 
lengte is daarom beperkt en de 
elektronen energie veellager dan 
in de streamerkop. Tenslotte blijft 
een resistief kanaal tussen anode 

en kathode over, de vierde fase 
waarin het achtergrond gas opge
warmd wordt. Dit leidt niet tot radi
calen produktie vanwege de lage 
elektronen temperatuur maar kan 
wei overgaan in een elektrische 
doorslag doordat het gas wordt 
opgewarmd. Deze fase moet dus 
worden vermeden. 

Aan de Technische Universiteit 
Eindhoven wordt door Baede, 
Creighton en Van Veldhuizen on
derzoek gedaan naar rookgas
reiniging met behulp van streamer 
corona met bijzondere aandacht 
voor [11]: 
-produktie van streamercorona 
met diverse spanningsbronnen 
-de invloed van pulsparameters 
en gassamenstelling op de ener
gie dissipatie en de reinigings
efficiency 
-ontwikkeling van diagnostieken 
voor het meten van plasma para
meters van de corona ontlading 
-numerieke modellering van de 
ontlading en de chemische reaktie 
kinetiek in samenwerking met het 
InstituutvoorHoge Temperaturen 
(IVTAN) in Moskou. 

De hoogspanningspulsen voor 
deze experimenten worden ge
maakt met een negatief geladen 
condensator die met een vonkbrug 
aan aarde wordt gelegd waardoor 
een positieve spanningspuls op 
de corona draad ontstaat. De 
stijlheid van de spanningspuls is 
instelbaar met een weerstand Rd , 

een serie zelfinductie of een paral
lel capaciteit C

p 
(figuur 4). De 

pulsduur kan beperkt worden met 
een tweede vonkbrug. Een voor
beeld van een gemeten 70 kV 
spanningspuls en de bijbehorende 
stroom staan weergegeven in fi-

Figuur 5: Spanning en stroom van 
een corona-ontlading in lucht 

Figuur 6: Lichtemissie van streamer 
corona gemeten met een eeo kame
ra en beeJdversterker. BeJichtingstijd 
30 ns, rond t=15 ns (boven), f=25 ns 
(midden) en t=65 ns (onder) 



40 Efektrische Technieken veor Mifieutoepassingen 

250 250 

200 . 200 

150 150 

100 100 

'" 50 50 ¥" 10% H2O 

0 a 
o 5 10"16 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 

E (Wh/Nm3) E (WhfNm3) 
Figuur 7: NO concentratie aan de reactoruitgang als functie van toegevoegde 
energie voor standaard condities (_) en voor korte pulsen (~)of verhoogde 
vochtigheid (~); 0, L1 N02 concentration 

Figuur 8: start, beweging en uitblussing van de glide-arc 

guur 5 [12]. De eerste stroompiek is 
een capacitieve stroom voor het 
opladen van de corona reactor ge
volgd door de corona stroom gedu
rende de primaire en secundaire 
streamers. De spanningspulswordt 
afgebroken in de resistieve fase. 

De ontlading bestaat uit een groot 
aantal filamenten die ziehtbaar ge
maakt kunnenworden met een CCD 
camera en een beeldversterker die 
een sluitertijd heeft van 30 nano
seconde [13]. In figuur 6 is te zien 
dat de ontladingen ontstaan aan de 
anode, oversteken naarde kathode 
waarna een seeundaire streamer 
bij de anode wordt gevormd. Het 
aantal kanalen is 2 tot 5 per em 
draad en de diameter 200 fl, in 1 bar 
lucht. Uit elektrische metingen [14] 
blijkt dat de energie dissipatie sterk 
afhankelijk is van de spanning en 
oploopt tot ongeveer 1 joule per 
meter draad. Bij het gebruik van 
korte spanningspulsen kan de span
ning opgevoerd worden tot boven 
de doorslagspanning en is in expe-

outer flow 
intermediate flow 

rimenten een dissipatie gehaaldvan 
5 Jim in lucht en 2,5 Jim in rookgas 
in een buisreactor met een diame
ter van 15 cm. 

Het reinigingseffect van de corona 
ontlading is gedemonstreerd in 
vochtige lucht waaraan NO is toe
gevoegd [12]. In figuur 7 staan de 
gemeten concentraties van NO en 
N0

2 
gas aan de uitgang van de 

reactor als functie van de toege
voegde energie per normaal m3 

dragergas bij een gastemperatuur 
van 70 "C en 10% absolute lueht
vochtigheid. Het verkorten van de 
puis of het verhogen van de voch
tigheid verbetert het reinigingsren
dement. Een reductie van 90% is 
voor NO gehaald in de rookgas
opstelling. 

Andere ontladingen 
Glimontladingen worden bij lage 
druk al lang gebruikt in technische 
toepassingen zoals in de TL buis 
voor verlichting. Door de lage druk, 
in hat millibar gebied, zijn ze minder 

load eoil 

active zone 
Figuur 9: Een schematische doorsnede van een Inductive coupled plasma 

geschikt voor gasreiniging. Een 
hoge brandspanning, die nodig is 
om elektronen te versnellen, is on
deratmosferischeomstandigheden 
aileen te handhaven met kunstgre
pen als hoge magneetvelden of 
convectie waardoor het voetpunt 
van de ontlading snel gaat bewe
gen over de elektrode. Een voor
beeld is de "Glide-arc" die brand 
tussen taps uitlopende elektrodes 
(fjguur 8) [ref. 15]. De ontlading start 
op de kortste afstand tussen de 
elektrodes in een gasstroom met 
een snelheid van 10rn/s. De ontla
ding beweegt, lust uit en blust wan
neer de lengte zo grootwordt dat de 
voedende spanning onvoldoende 
is voor het instant houden van de 
stroom. Hoewel de ontlading slecht 
begrepen is en moeilijk valt te mo
delleren, is hij toch met succes toe
gepast voor vele vormen van gas
reiniging. 

"Inductive coupled plasma's" (ICP) 
zijn thermische ontladingen die ge
maakt worden binnen een spoel die 
gevoed wordt uit een 25 MHz-1oo 
MHz voeding (figuur 9) [16]. Het 
gasstroomt door de spoel en brandt 
in argon gas. Een buiten stroom 
beschermt de wand van kwarts te
gen het hete plasma. Op de as kan 
de ICP gevoed worden met een 
ander gas, of met kleine (~fl) deel
tjes die in het plasma verdampen. 
Dit opent de mogelijkheid de ICP te 
gebruikenalselementenanalysator. 
Hiertoe wordt de lichtemissie van 
het plasma geanalyseerd met een 
spectrograaf. Metalen die inge
bracht worden als damp of uit ver
stoven oplossingen zijn met grote 
gevoeligheid detecteerbaar [17] 
maar ook moleculen zijn herken
baar aan karakteristieke emissie 
van molecuulbanden. In de milieu
techniek kunnen ze toegepast wor
den voor analyse voor rookgas. Bij 
de faculteit Technische Natuur
kunde bouwt men een analysator 
van rookgasanalyse bij een vuil
verbrander. 

Toepassingen in de 
milieutechnologie 
Rookgasreiniging blJ een kolenge
stookte elektriciteitscentrale is in 
een serie experimenten uitgepro
beerd in Marghera, nabij Venetie. 
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Figuur 10: De opstelling voor behande/ing van 100 f'TiJ/h rookgas 

De opstelling voor behandeling van 
100 m3/h rookgas [1] staat weer
gegeven in figuur 10. De gas
reiniger bestaat uit 10 cilinders 
waarvan de eerste twee worden 
gebruikt als pulscorona reactor, 
de derde als stofvanger, de vijfde 
voor injectie van additieven en de 
laatste vijf als deeltjesvanger. 
Eerst wordt de NO en een deel 
van het SO 2 omgezet in amonium
nitraat en amoniumsulfaat door 
v66r de pulscorona reactor am
moniak te injecteren. Vervolgens 
wordt het restant SO 2 via reactie 
met ammoniak en additieven vol
ledig in ammonium sulfaat omge
zet. Bij ingangsconcentraties van 
250-350 ppmV NO en 300-650 
ppmV S02 wordt 50% NO en 99% 
SO 2 verwijderd bij een toegevoerde 
energie van 12-13 Wh/Nm3. Het 
restprodukt uit de deeltjesvanger 
bestaat voornamelijk uit ammo
niumsulfaat van een samenstel
ling die bruikbaar is voor de 
sulfaatmarkt. Ook Frank en Hirano 
[18] berichten over een commer
ciale kunstmest als restprodukt uit 
een vergelijkbaar proces waarbij 
de hete elektronen niet met 
pulscorona maar met een elektro
nenbundel gemaakt worden. 

Rookgasreiniging bij vuilverbran
ding is gedemonstreerd door 
Masuda e.a. [2J waarbij in het bij
zonder aandacht is besteed aan 
kwikdamp. In een coronareactor 
kan kwikdamp omgezet worden in 
HgO of HgCI

2 
wat als vaste deel

tjes afgevangen kan worden met 
een stofvanger. 

Reiniging van de uitlaatgassen van 
diesel en benzine motoren. 

Hirashi e.a. hebben een plasma
reactor geplaatst in de uitlaat van 
een diesel motor [3]. 
De reactor is een dielectric barrier 
met een spleet van 5.4 mm (figuur 
11). Door injectie van een oliemist 
wordt het roet verwijderd terwijl de 
NO ontleed wordt in de ontlading 
(figuur 12). In een latere uitvoering 
worden twee reactoren in serie 
gezet. In de eerste reactor wordt 
roet en een dee I van de NO verwij
derd, in de tweede reactor de ge
vormde N0

2 
en het restant NO 

[18]. 

IndustriEHe emissies 
Vee I werk is in Japan door Masuda 
en medewerkers verricht aan het 
gebruik van pulscorona reactoren 
en oppervlakte ontladingsreac
toren voor het vernietigen van gas
vormige schadelijke stoffen [2]. 
Deze laatste reactor gebruikt een 
oppervlakte ontlading tussen strip
pen op een keramieke plaat of 
buis. De ontlading lijkt op de op
pervlakte ontlading die ontstaat 
als laatste fase van de "stille" ont
lading. 
Volledige decompositie van Freon 
113, dat moeilijk met ozon in com
binatie met UV-licht is af te bre
ken, is met succes uitgevoerd zon
der dat giftige bijprodukten als 
phosgeen (COCI

2
) of fluorophos

geen (COF20) ontstaan. Wei is 
absorptie van decompositie pro
dukten in een vast of vloeibaar 
filter als nabehandeling nodig. 

Figuur 11: doorsnede 
plasmareactor 

41 

Figuur 12: schematische weer gave 
van de instal/atie van Hirashi e.a. 

Destructie van formaldehyde [5] 
in vochtige lucht is een voorbeeld 
van destructie met behulp van een 
stille ontlading door 0 en OH radi
calen met als eindprodukten CO2 

en Hp. De belangrijkste reactie
paden (figuur 13) [19] laten zien 
dat ook CO gevormd wordt, dat 
verwijderd moet worden met een 
katalysator. 
Oplosmiddelen als xyleen [201 zijn 
met succes af te breken in een 
glide-arc reactor zoals gedemon
streerd door Chernikowski (figuur 
14). 
Ook de pellet-bed reactor, een 
variant op de corona rector is, 
evenals de corona reactor, met 
succes toegepast voor destructie 
van vluchtige organische stoffen 
zoals tolueen, methyleenchloride 
en CFC-113 [5]. 
Tenslotte is de decompositie van 
H

2
S in elementaire zwavel en 
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Figuur 13: Oestructie van formalde
hyde 

waterstofgas een interessant al
ternatief voor het Claus-proces 
waarin het restprodukt geen 
waterstofgas is maar water 
(damp). 

Economie 
Kosten berekeningen voor groot
schalige toepassing van de vele in 
het laboratorium gedemonstreerde 
reinigingsmethoden zijn er nog niet 
veel. 
Voor rookgasreiniging zijn sys
teemstudies verricht door ENEL 
in Italie [1] en door een groep in 
Japan met deelnemers van 
elektriciteitsbedrijven, de industrie 
en onderzoeklaboratoria (figuur 
15) [2'1]. Beide studies laten zien 
dat de niet-thermische plas
matechniek voor gecombineerde 
DeNO/DeSOx goedkoper is dan 
de combinatie van conventionele 
techniek van DeSOx met een 
gipsproducerend proces en DeNO x 

doorselectieve catalytische reduc
tie. Vanwegevragenoverbetrouw
baarheid en restprodukten wordt 
de technologie als een volgende 
generatie alternatief gezien. 
Het kostenvoordeel is vee I groter 
bij het behandelen van grote gas
stromen met lage concentratie ver
ontreinigingen (bijvoorbeeld 100 
ppm) zoals bij de verwijdering van 
vluchtige organische stoffen. 
Helfrich [22] berekent een kosten-

f---,He:.:.::;a::..;t exchanger 

GlidArc { reactor 

Figuur 14: Semi-industrie/eopstelling 
van een glide-arc reactor 

voordeel van meer dan een factor 
twee bij gebruik van plasma tech
nologie ten opzichte van regene
ratieve thermische verbranding 
(figuur 16). 

Siotwoord 
Gezien deze goede perspectie
ven is het nuttig aandacht te be
steden aan de vo/gende criteria 
die uiteindelijk zullen bepalen of 
plasmatechnieken conventionele 
technieken kunnen aanvullen of 
vervangen: 
-produktie van restprodukten an
ders dan CO

2
, H

2
0 en N2 

-opschaalbaarheid van de diverse 
reactortypen (corona, dielectric 
barrier, glide-arc, surface dIs
charge) 
-regelbaarheid en selectiviteit 
-kostenvergelijking van complete 
systemen ten opzichte van con
ventionele methodes. 

Een eerste aanzet is gegeven in 
een studie door TNO en KEMA in 
opdracht van NOVEM [23]. 
Ook voor de wetenschap ligt er 
nog een grote uitdaglng. Gasfase 
reacties kosten zo'n 10 tot 50 eV 
per molocuul. Het is mogelijk dit 

PPCP 

1,000 <,000 3,000 

Figuur 15: Verge/ijking van de totale kosten van het eerste jaar voor gecombi
neerde DeNO/DeSOx bij verschillende processen 

'aa;; ,..-----------, 

voc 
Figuur 16: Kostenvergelijking tussen 
regeneratieve thermische verbran
ding en plasma techno/ogie 

getal een factor 10 te verlagen 
doorgebruikte maken van hetero
gene reacties in druppeltjes 
(aerosolen) of van katalytische op
pervlakken. Theoretische voor
spellingen [24] van kettingreac
ties komen zelfs uit op een fractie 
van 1 e V per behandeld molecuul. 
Het gebruik maken van de combi
natie van de produktie van 
aangeslagen toestanden in de gas
fase met een plasma, gevolgd door 
versnelde chemische kinetiek in 
aerosolen of op katalysatoren kan 
een doorbraak in de plasma-che
mie betekenen. 
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NV Nutsbedriif Regio Eindhoven 
Dag in dag uit zorgen 600 
medewerkers voor een veilige 
en doelrnatige levering van 
gas, water en elektriciteit. 
Daamaast heeft NV Nutsbe
drijf Regio Eindhoven een el
gen waterproduktiebedrijf en 
verhuurt het bedrijf geisers en 
elektrische boilers. 

V oor de gemeente 
Eindhoven ver

zorgt het nutsbedrijf de aanleg en 
het onderhoud van de openbare
en verkeersverlichting, de ver
keerssignalisatie, de parkeerme
ters en de parkeerinstallaties. Ook 
onderhoudt NRE diverse installa
ties in gemeentelijke gebouwen. 

Gas 
De gasdistributie wordt verzorgd 
in Eindhoven en negentien om
Iiggende gemeenten. Via zo'n 
156.000 aansluitingen wordt 
jaarlijks circa 594 miljoen m3 

gas gedistribueerd via 2.570 ki
lometer leiding. 

Water 
Door het waterproduktiebedrijf 
wordt jaarlijks circa 22,5 miljoen 
m3 water opgepompt en verwerkt 
tot drinkwater. Dit water wordt 
gedistribueerd in Eindhoven en 
Waalre bij ongeveer 93.000 aan
sluitingen, terwijl daarnaast 'en 
gros' wordt geleverd aan de distri
butiebedrijven van Geldrop en 
Valkenswaard en aan de Waterlei
dingmaatschappij Oost Brabant 
voor distributie in Veldhoven. Het 
waterleidingnet is meer dan 910 
kilometer lang. 

Elektriciteit 
Elektriciteit vindt via het 1700 
kilometer lang transport- en dis
tributienet zijn weg naar bijna 
90.000 aansluitingen in Eindho
ven waarbij circa 700 miljoen 
kWh afgezet worden bij een 
maximum vermogen van 

. ... nieuwe accommodatie NV Nutsbedrijf Regio Eindhoven .... 

140.000 kW. 
NV Nutsbedrijf Regio Eindho

ven is hiermee een van de groot
ste ge'integreerde nutsbedrijven 
in Nederland die zowel gas, wa
ter als elektriciteit leveren. 

Doelstelling 
De doelstelling van NRE is kort 
samengevat als voigt te om
schrijven: 
• de produktie van water; 
• de distributie van gas, water en 

elektriciteit; 
• de verhuur van gasgeisers en 

elektrische boilers; 
• het aanleggen, onderhouden 

en exploiteren van de straat
verlichting, de verkeersver
liehting en parkeerinstallaties; 

• het onderhouden en exploite
ren van warmte-krachtinstalla
ties; 

• het onderhoud van teehnisehe 
installaties in woningen en ge
bouwen; 

• het geven van voorliehting 
met be trekking tot het doel
matig gebruik van gas, water 
en elektriciteitstoestellen, over 

woningisolatie en andere mo
gelijkheden tot energiebespa
ring; 

• inspectie van technisehe in
stallaties en het houden van 
toezicht op de werkzaamheden 
van installateurs; 

• het geven van technische ad
viezen en het ontwerpen van 
installaties; 

• het verzorgen van de telefoon
centrale van de gemeente 
Eindhoven. 

I BeleM 
Belangrijkste speerpunt in het 
beleid van NRE is het streven 
dat gericht blijft op realise ring 
van een volledig horizontaal 
ge'integreerd regionaal nutsbe
drijf. Daarbij hoort uitbreiding 
en diversificatie van taken, mits 
tenminste kostendekkend bin
nen een regulier nutsvoorzie
ningen pakket. 

Openingstijden: 
maandag tim vrijdag 
loketten en Informatiecentrum 
08.30 16.00 uur. 

NV NUTSBEDRIJF 
REGIO EINDHOVEN 

NV Nutsbedrijf Regio 
Eindhoven 

Nachtegaallaan 15 
Postbus 2005 

5600 CA Eindhoven 
Telefoon 040 - 389333 
Telefax 040 - 444107 
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De "Vereniging voor Elektro
technologie" en "Het Milieu" 
ir. W. Boone; secretaris Vereniging voor Elektrotechn%gie (VvE) 

De doelstellingen van de VvE, op
gericht op 3 juli 1990, kunnen wor
den omschreven als: het aandacht 
besteden aan de toepassingen van 
elektrische energie en het zicht
baar maken van de daaraan ver
bonden voordelen. Aan de orde 
komen zowel het introduceren van 
nieuwe toepassingen als het effi
ci~nter maken van reeds be
staande toepassingen. 

Het aandachtsgebied omvat in 
principe het gehele veld van toe
passingen van elektrische ener
gie. Het zijn echter met name de 
industriele toepassingen, de toe
passingen in de gebouwde omge
ving, de agrarische sector, het 
elektrisch transport, alsmede toe
passingen specifiek gericht op het 
oplossen van milieuproblemen. 

In het kader van het door Thor en 
in samenwerking met de VvE ge
organiseerde symposium "Elektri
sche Technieken voor Milieu
toepassingen" zal in deze bijdrage 
met name de aandacht op de laat
ste categorie worden gericht. Het 
milieu krijgt heden ten dage te
recht vee I aandacht. Deze aan
dacht is rijk geschakeerd. Diverse 
geledingen van de maatschappij 
houden zich er mee bezig. Nog te 
weinig wordt echter beseft dat de 
zorg voor het milieu niet een zaak 
is van uitsluitend "goede wil", maar 
dat een wezenlijke aanpak van de 
problematiek ondenkbaar is zon
der geavanceerde technologie. 
Elektriciteit maaktdaar eenwezen
lijk onderdeel van uit. 

Richard Balshizer, president van 
EPRI (het gerenommeerde ken
niscentrum van de Amerikaanse 
elektriciteitsbedrijven), zei in een 
toespraak ter gelegenheid van de 
opening van een groot internatio
naal congres over elektriciteits
toepassingen in 1992 in Montreal: 
"Though electricity has contributed 

its part to some of the world's 
problems, it is a much greater part 
of the solution". Het zou inderdaad 
onjuist zijn te stellen dat op
wekking, transport en distributie 
van elektriciteit het milieu niet zou
den belasten. Natuurlijk gebeurt 
dit, zoals dit onvermijdelijkerwijs 
voor elk proces gebeurt, maar in 
nog veel sterkere mate is elektrici
teit in staat de milieuproblemen op 
te lossen. 

Elektriciteit speelt daarin zowel een 
preventieve als een curatieve rol. 
Preventief, waar het de zorgvul
dige industri~le procesvoering of 
de zogeheten "clean production 
technology" betreft. Curatief, 
overal waar reeds vervuilde grond, 
verontreinigd water etc. moet wor
den gereinigd. Elektriciteit kan bo
vendien, mits in de juiste vorm 
(frequentie) toegepast en op de 
juiste wijze gedoseerd, primaire 
energie besparen, daarmee een 
van de meest actuele milieu
doelstellingen: de reductie van 
schadelijke emissies, realiseren. 

Een veelheid van elektrische 
milieutechnieken staat ter be
schikking. Op hetsymposiumwor
den daar interessante voorbeel
den van gegeven. Of schoon het 
gaat om uiteenlopende processen 
en toepassingengebieden, kan 
ruwweg het geheel worden inge
deeld in de volgende basistoe
passingen: 
- scheiden 
- ontleden 
- drogen 

Het scheiden is een van de meest 
principi~le aspecten van elektrici
teit. Geladen deeltjes laten zich, 
afhankelijkvan polariteit en grootte 
van de lading, in een elektrisch of 
magnetisch veld verplaatsen. 

Onder ontledingstechnieken wor
den die technieken begrepen waar-

mee bepaalde chemische bindin
gen kunnen worden verbroken. In 
het algemeen gaat het daarbij om 
het afbreken van milieu-onvrien
delijke stoffen (bijvoorbeeld PCB's) 
in opnieuw bruikbare componen
ten. 

Naast scheiden en ontleden, kan 
drogen evenzeer een belangrijke 
operatie zijn bij het behandelen 
van milieu-onvriendelijke stoffen. 
Het komt namelijk nogal eens voor 
dat afvalstromen met de gebrui
kelijke technieken niet voldoende 
kunnen worden afgebroken. Ais 
alternatief kan er dan toe worden 
overgegaan in te dampen tot een 
vast produkt dat vervolgens kan 
worden verbrand of gedeponeerd. 

De VvE rekent het tot haar taak 
door middel van het organiseren 
of mede organiseren van sympo
sia en workshops, het uitgeven 
van nieuwsbrieven en brochures 
de kennisgeneratie en kennisover
dracht met betrekking tot het bo
venstaande te stimuleren. 

Met nadruk wordt er op gewezen 
dat het bij het uitvoeren van de 
geformuleerde doelstelling niet zal 
gaan om het bevorderen van het 
elektriciteitsgebruik, maar om het 
bevorderen van moderne techno
logie, met behulp waarvan de in
dustrie efficinter en schoner kan 
produceren of het milieu wordt 
ontzien. I nnovatie zal nooit ge
paard mogen gaan met energie
verspilling. Zuinig gebruik van 
energie is ook hier een essentieel 
element, daarmee dezelfde lijn 
volgend als die welke de energie
distributiebedrijven in het kader 
van het Milieu Aktie Plan hebben 
uitgezet. Leden van de VvE zijn 
voorlopig aileen nog de Ener
giebedrijven. Niet om daarmee 
enige exclusiviteitte beogen, maar 
uitsluitend om de eerste aanloop 
in beperkte kril1g te volbrengen, 
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om daarna anderen, zoals indus
trie, universiteiten en institutenver
antwoord te kunnen opnemen. 

De VvE is tenslotte van mening 
dat in het Hoger en Universitair 
Technisch OndelWijs meer over
dracht van kennis op het gebied 
van de Elektrotechnologie moet 
gaan plaatsvinden dan de uiterst 
bescheiden wijze waarop datthans 
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gebeurt. Op deze manier kan de 
nieuwe generatie "spelendelWijs" 
in aanraking komen met de 
elektrotechnologie en nemen de 
kansen toe dat de nieuwe techno
logie op de meest effici(inte ma
nier wordt toegepast. 

De VvE complimenteert de Elek
trotechnische Studievereniging 
Thor met het initiatief tot dit 

symposium. De technologische 
vernieuwing moet terecht niet als 
oorzaak van milieulast worden 
gezien, maar als middel om de 
milieuproblemen de baas te wor
den. "Be innovative or be gone", 
aldus Richard Balshizer in zijn 
reeds eerder geciteerde toe
spraak. 
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KEMA Energie en Milieu 

Redaktionee/ artike/ 

Inleiding 
Moderne technologie maakt veel 
mogeljjk. Tech is de 'sky' niet atijd 
meer 'the limit' zoals in het recente 
verleden nog al eens werd ge
dacht. Steeds vaker en duidelijker 
blijkt dat het milieu net als kapitaal 
en arbeid een schaars goed is dat 
beperkingen oplegt aan de econo
mische driften van de mens. Of 
het nu gaat om het produceren 
van auto's of het leveren van elek
triciteit, een producent zal moeten 
zorg dragen voor een zo min mo
gelijke belasting van het milieu. 

KEMA houdt zich al sinds 1927 
voor de Nederlandse elektriciteits
bedrijven bezig met onderzoek 
naar methoden van opwekking, 
transport en distributie van elektri
cite it. Vanzelfsprekend is er in de 
loop van de jaren steeds meer oog 
gekomen voor de faktor milieu in 
het energieproduktieproces. 
KEMA heeft dan ook een ruime 
kennis op milieumanagement, 
milieutechnologie, milieuonder
zoek en milieumetingen vergaard. 
Om die kennis in te kunnen zetten 
voor opdrachtsgevers binnen en 
buiten de energiewereld heeft 
KEMA het KEMA Milieu Centrum 
opgericht. 

Milieucentrum 
Het KEMA Milieu Centrum biedt 
onafhankelijke ondersteuning bij 
een veelheid van milieuvragen. 
Hierbij kan worden gedacht aan 
het geven van adviezen bij 
rookgasreiniging, afvalwaterzui
vering, afvalverbranding, her
gebruik van reststoffen en gebruik 
van koelwater. Advisering bij het 
opzetten van milieuzorgsystemen 
en het opstellen van milieu
effectrapporten behoren eveneens 
tot de KEMA expertise. Ook als 
het antwoord op een milieuvraag-

stuk niet een, twee drie gegeven 
kanworden, kan KEMA haarsteen
tje bijdragen. Met name op het 
gebied van milieu-effecten en 
risico's van emissies, lozingen of 
afvalstoffen op ecosystemen kan 
KEMA toegepast onderzoek ver
richten. 

Centrum voor 
Elektrotechnologie 
Vanuit de energiebedrijven, maar 
ook vanuit de industrie zijn de laat
ste jaren veelvuldig vragen ge
steld over nieuwe toepassingen 
van elektriciteit. Veelal is die ken
nis bij KEMA verspreid verzameld. 
Om nu zo optimaal mogelijk met 
die kennis om te kunnen gaan is in 
1990 het Centrum voor Elektro
technologie opgericht. Het cen
trum fungeert als doorgeefluik van 
know-how van diverse tech nolo
gieen. Veel van die technieken 
kunnen een rol spelen in het ver
minderen van de milieubelasting 
bij het gebruik van energie. Hoe
wei de naam anders doet vermoe
den gaat het het Centrum voor 
Elektrotechnologie niet om het be
vorderen van het elektriciteits
verbruik maar jUist om het advise
ren in moderne technologie waar
mee energiebedrijven en industrie 
voordeel kunnen doen, ter bevor
de ring van een beter milieu. 

Ener~ie, Milieu en 
Kwallteit 
KEMA kan door haar achtergrond 
een groot aantal specialisten in
zetten op het gebied van: onder
zoek, metingen, testen, advisering 
en ondersteuning van de bedrijfs
voering. Kenmerkend daarbij is 
het multidisciplinaire karakter. 
KEMA voert in haar vaandel de 
begrippen: 'Energie, Milieu en 
Kwaliteit'. Het zal duidelijk zijn 
waarom. 

Meer informatie: 

KEMA Milieucentrum 
Contactpersoon: Ria Kalf 
Telefoon (085) 562923 
Telefax (085) 51 5022 

Centrum voor Elektrotechnologie 
Contactpersoon: Wim Boone 
Telefoon (085) 563583 
Telefax (085) 51 73 62 

Postbus 9035 
6800 ET Arnhem 



Geniaal eenvoudig. 

Dce is wereldwijd bekend om zijn geavan
ceerde produkten en diensten voor het presenteren 
van informatie op papier. 

Dce-van der Grinten N.v. is de Nederlandse 
houdstermaatschappij van de Dce Groep die actief is 
in circa 90 landen, waarvan in een 20-tallanden met 
eigen bedrijven. De Groep heeft meer dan 12.000 
medewerkers en realiseert een jaaromzet van ruim 
2,5 mlljard gulden. 
Het uitgebreide assortiment produkten en diensten 
van Dce omvat: 
- kopieerapparaten en -materialen voor kantoren 
- kopieerapparaten en -materialen voor tekenkamers 
- laserprinting-systemen 
- plottersystemen en -materialen voor technisch 

ontwerpen 
- lichtgevoelige materialen en grafische films. 
Dit assortiment wordt grotendeels door Dce zelf ont
wikkeld, geproduceerd en op de markt gebracht. 

De internationale Oce Groep heeft zijn hoofd
kantoor in Venlo, waar ook het grootste deel van 

I de research, de prod uk-

Oce I Q tie en de internationale =. . marketing is gevestigd. 
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Geniaal eenvoudig kopieren en printen. 

Oce-van der Grinlen NV, Postbus 101,5900 MA VENLO, lelefoon 077 - 59 22 22. 
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NV Provinciale Noordbrabantse 
Energie-Maatschappij (PNEM) 
Redaktioneel artike/ 

Energie voor Brabant 
Het PNEM-concern levert elektri
citeit, gas, warmte, water en sig
nalen voor kabeltelevisie en -ra
dio. Daarnaast verleent het bedrijf 
distributiediensten voor waterlei
dingbedrijven en neemt het deel in 
activiteiten gericht op de verant
woorde verwerking van afva!. De 
PNEM werkttegen concurrerende 
prijzen en heeft een klantgerichte 
opstelling. Voor optimale dienst
verlening aan de klanten worden 
de dagelijkse activiteiten verzorgd 
vanuit 21 districtskantoren. Om 
de milieubelasting van het energie
verbruik te verminderen, voert de 
PNEM een Milieu-actieplan (MAP) 
uit. De bedrijfsfilosofie van de 
PNEM telt vijf punten: klantgericht
heid, efficiency, maatschappelijke 
acceptatie, gemotiveerde mede
werkers en innovatie. 

Integrale dienstverlening 
De PN EM streeft naar horizontale 
integratie van de levering van ener
gie in heel Noord-Brabant, zodat 
klanten aileen bij de PNEM te
recht hoeven voor elektriciteit, gas, 
water, warmte en kabeltelevisie 
en -radio. Ais gevolg van dit beleid 
heeft de PNEM de afgelopen ja
ren diverse gemeentelijke gas- en 
energiebedrijven overgenomen. 
De PN EM levert nu aan ruim 
795.000 klanten elektriciteit en aan 
325.000 klanten gas. Op de Kabel
televisienetten van PNEM zjjn 
196.000 Brabanders aangesloten. 
De PNEM streeft uiteindelijk naar 
een energiebedrijfvoor Noord-Bra
bant. 

Om de dienstverlening aan de klan
ten goed af te blijven stemmen op 
hun behoeften heeft elk regionaal 
distributiebedrijf een Verbruikers
raad. Metvertegenwoordigersvan 
het bedrijfsleven - benoemd door 
de Kamers van Koophandel wordt 
op concernniveau overleg ge
pleegd in de Raad van Advies. 

Adviezen 
Naast het leveren van energie, 
geeft de PNEM aan haar klanten 
adviezen op het gebied van doel
matig Emergiegebruik, veiligheid en 
energiebesparing. De voorlichters 
van de PNEM staan in de districts
kantoren klaar om klanten hier
over te informeren. Account ma
nagers van de PNEM onderhou
den contacten met grote bedrij
ven. 

Organisatiestructuur 
De l'NEM streeft naar slagvaar-
dige en flexibele dienstverlening 
aan de klanten. Daarom zijn ver
antwoordelijkheden zo laag mo
gelijk in de organisatie gelegd en 
is de dienstverlening gedecentra
liseerd. Onder de NV PNEM in 's
Hertogenbosch vallen acht werk
maatschappijen waarin de opera
tionele activiteiten zijn onderge
bracht. Er zijn vijf regionale distri
butiebedrijven die elk een deel van 
Noord-Brabant van energie voor
zien. Onder deze bedrijven vallen 
de 21 districtskantoren. Van de 
Raden van Commissarissen van 
deze regionale distributiebedrijven 
zijn ook lokale bestuurders lid. 

Daarnaast zijn er drie specialisti
sche werkmaatschappijen. NV 
PNEM Transport & Opwekking 
zorgt voor transport van elektri
citeit en warmte door de provincie 
en exploiteert combicentrales. NV 
PNEM Facilitair Bedrijf verzorgt 
diverse algemene ondersteu
nende diensten voor de andere 
concernonderdelen. In NV PNEM 
Milieuprojecten zijn de activiteiten 
ondergebracht op het gebied van 
verwerking en hergebruik van af
val. Het concernhoofdkantoor 
zorgt voor het strategisch mana
gement en de ondersteunil1g van 
de werkmaatschappijen. 

De NV PNEM heeft minderheids
belangen in de NV Elektriciteits-

Produktiemaatschappij Zuid-Ne
derland (33%), de NV Afvalver
branding Zuid-Nederland (40%) en 
Coolrec B.V. (50%). 

Milieu-actieplan 
Om de milieu-effecten van het 
energieverbruik in Noord-Brabant 
te verminderen heeft de PNEM 
een Milieu-actieplan opgesteld. 
Doel hiervan is in 2000 per jaar 1 
miljoen ton minder CO

2 
te produ

ceren. Ott plan maakt onderdeel 
uit van het Milieu-actieplan van de 
energiedistributiesector en sluit 
aan op het Nationaal Milieubeleids
plan van de Rijksoverheid. Om dit 
doel te bereiken investeert de 
PNEM inwarmte-krachtkoppeling, 
windenergie, isolatie, energie
zuinige apparatuur zoals HR-ke
tels, spaarlampen en spaar
douches, zuinige verlichting e.d. 

Afvalverwerking 
De PNEM heeft zich de laatste 
jaren ook begeven op het terrein 
van de verwerking en het her
gebruik van afval. In het dochter
bedrijf LumenEx B.V. in 's-Her
togenbosch worden de materialen 
van spaar- en TL -Iampen geschei
den en zoveel mogelijkvoor herge
bruikgeschiktgemaakt. Daarnaast 
is de PN EM betrokken bij de NV 
Afvalverbranding Zuid-Nederland 
(AZN) , dievuilverbrandings-instal
laties gaat bouwen op het indus
trieterrein Moerdijk en in Midden
Limburg. In de 5O%-dochte ronde r
neming Coolrec worden afge
dankte koelkasten ontdaan van 
CFK's uit koelsysteem en isolatie
schuim en worden de materialen 
zoveel mogelijk voor hergebruik 
geschikt gemaakt. Andere projec
ten voor de verwerking van afval 
worden bestudeerd. 

Enkele cijfers 
Bjj de PNEM werkten eind 1992 
ruim 2600 mannen en vrouwen. 
Zij zorgen voor de betrouwbare 
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levering van energie. Dankzij de 
hoge efficiency waarmee gewerkt 
wordt, heeft de PNEM zeer lage 
tarieven en kan zij concurrerend 
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werken. De totale omzet van het 
concern bedroeg in 1992 ruim 2 
miljard gulden. Daarvan is bijna 
1 ,4 miljard gulden verkregen door 

de verkoop van elektriciteit en bijna 
500 miljoen gulden met de ver
koop van gas. 
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Hartmann & Braun Nederland 

Redaktioneelarlikel 

Hartmann & Braun Nederland B. V., 
met ca. 70 medewerkers gevestigd 
in Delft, is een dochteronderneming 
van Hartmann & Braun AG in Duits
land. Bovendien behoort heel Hart
mann & Braun tot het concern MAN
NESMANN. Hartmann & Braun, 
waartoe 16 maatschappijen en ca. 
90 vertegenwoordigingen in onder 
andere Europa, de Verenigde Sta
ten van Amerika en Zuid-Oost Azie 
behoren, heeft ca. 10.000 mede
werkers. In 1992 werd wereldwijd 
voor een bedrag van ruim 2 miljard 
aan orders ontvangen. 
Hartmann & Braun is leverancier 
van industriele meet- en regel
produkten, analysemeettechniek, 
procesautomatisering en verzorgt 
de bijbehorende opleidingen, engi
neering, montage en service. Pro
jectbegeleiding, projectmanage
ment en complete turnkey-Ieverin
gen behoren tot de mogelijkheden. 
Bovendien wordt een keur van 
produkten op voorraad gehouden. 
Hartmann & Braun richt zich onder 
andere op energiecentrales, afval
verbrandingsinstallaties, opde che
mie, petrochemie en gasindustrie, 
de pulp- en papierindustrie, voe
dings- en genotmiddelenindustrie, 
farmaceutische en zuivelindustrie, 
metaal-, mineraal- en kunststof
verwerkende industrie, apparaten
,machine- en ovenbouw, drinkwa
terwinning en -distributie en de 
scheepvaart, op laboratoria en 
onderzoekscentra. 
Hartmann & Braun kan bouwen op 
meer dan 100 jaar ervaring op het 
gebied van meettechniek en pro
cesautomatisering, en kan voor ap
plicaties dan ook de meest optima
Ie instrumenten en systemen leve
ren. De fabrieken van Hartmann & 
Braun hanteren bovendien een kwa
liteitssysteem volgens ISO 9001. 

Temperatuurvoelers zijn in Delft met 
zeer korte levertijden te realiseren, 
omdat deze zeit worden geas
sembleerd. 

Binnen Hartmann & Braun kunnen 
aile industriele meettechnische en 
procesautomatiseringsopgaven 
worden verwezenlijkt. Door de on
derverdeling in divisies kan worden 
zorggedragen voor een snelle en 
adequate opvolging van specifieke 
wensen. 

De vier divisies houden zich bezig 
met: 
- analysemeettechniek 
- meet- en regelprodukten 
- procesautomatisering 
- service 

DIVISIE 
ANALYSEMEETTECHNIEK 
- Engineering, projectbegeleiding, 
onderhoud, bedrijfsvoering en van
zelfsprekend ook de levering van 
zes complete rookgasanalyse
systemen ten behoeve van de 
emissiemetingen van een grote 
vuilverbranding. Enkele bijzonder
heden: automatische kalibratie, 
onderhoudsvriendelijke systeem
opzet, seriele communicatie met 
automatiseringssysteem, meting 
van aile componenten volgens de 
Richtlijn Verbranden '89. 
- Engineering, projectbegeleiding en 
levering van twee procesanalyse
systemen ten behoeve van 
gasterugwinning en afregeling van 
converters in een groot staalcon
cern. 

DIVISIE MEET- EN 
REGELPRODUKTEN 
- Levering van enkele duizenden 
meetwaarde-omvormers voortem
peratuur aan grote chemische en 
petrochemische bedrijven. 
- Levering van vele honderden IIP
omvormers aan fabrikantenlleve
ranciers van afsluiters en direct aan 
eindgebruikers. 
- Levering van temperatuurvoelers 
in de meest uiteenlopende uitvoe
ringen (van eenvoudigtotcomplex) 
aan bijna aile takken van de indus
trie. 

DIVISIE 
PROCESAUTOMATISERING 
- Engineering, levering, montage 
en inbedrijfstelling van het Des
systeem voor een geIntegreerde 
kolenvergassingsinstallatie voor 
elektriciteitsopwekking. 
- Engineering, levering en inbedrijf
stelling van een automatiserings
systeem voor een STEG-eenheid 
ten behoeve van de warmwater
produktie voor een stadverwar
mingsnet annex elektriciteitsopwek
king. 
- Automatisering ten behoeve van 
warmtekrachtkoppeling. 
- Automatisering van drinkwater
produktie en -distributie in het ge
bied Zeeland, met communicatie 
endataverwerkingopverschillende 
niveaus. 
- Automatisering ten behoeve van 
het verwerken, verpakken en op
slaan van laag en middel radioac
tief afval. 

DIVISIE SERVICE 
- Service-contract bij onder andere 
een ziekenhuisafvalverwerkings
installatie, inclusief een 24-uurs 
contract voor het opheffen van sto
ringen. 
- Periodieke kalibratie van schrij
vers en regelaars bij bedrijven in de 
kunststofverwerkende industrie. 

Door het plegen van preventief on
derhoud en het adequaat vemel
pen van storingen, waarborgt de 
divisie Service het ononderbroken 
en betrouwbaar functioneren van 
apparatuur. Deze werkzaamheden 
kunnen ineen service-contract wor
den vastgelegd. Service op basis 
van 24 uur per dag en 7 dagen per 
week op afroepbasis behoorttot de 
mogelijkheden. Bovendien is het 
mogelijk het beheer van reserve
delen voor installaties aan Hart
mann & Braun over te laten. 
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Thor is de studievereniging van de faculteit der Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Haar belangrijkste doel is studenten een aanvulling te geven op het onderwijsprogramma. In de loop der jaren 
heeft zij een breed scala aan activiteiten ontplooid. Hiertoe behoren onder andere: 

- De organisatie van dit symposium 
- Het organiseren van excursies naar (elektrotechnische) bedrijven. 
- Het organiseren van buitenlandse, al dan niet overzeese, studiereizen. 
- Het uitbrengen van een jaarboek 
- Het uitbrengen van een eigen periodiek, de Orathor 

Naast de commissies die bovenstaande activiteiten organiseren kent Thor nog een viertal disputen. Deze zijn 
gespecialiseerd in de vakgebiedentelecommunicatie, meet- en regeltechniek, sterkstroom en zendamateurisme 
en zijn elk actief op hun eigen vakgebied. 

Om haartaken zo goed mogelijk uitte voeren, onderhoudt Thor uitgebreide contacten met studieverenigingen 
van andere faculteiten, de Technische Universiteiten van Delft en Twente, het bedrijfsleven en natuurlijk haar 
elgen faculteit. Verder wordt er regelmatig overleg gepleegd met het Klvl en bestaat er een samenwerkings
verband met IEEE. 

Symposiumcommissie 
Het symposium "Elektrische Technieken voor Milieutoepassingen" kwam tot stand in nauwe samenwerking 
met de vakgroep Elektrische Energiesystemen en de Vereniging voor Elektrotechnologie. Slnnen Thor was 
de organisatie in handen van de symposiumcommissie. Deze commissie bestond uit de volgende personen: 

Pleter van Lieshout 
Marcel Prins 
Marco Tenthof 
Stefan Vossen 
Ronald van Vugt 
Arno van Zwam 

Voor nadere informatie over Thor en haar activlteiten kunt U zich wenden tot: 

e.t.s.v. Thor 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MS Eindhoven 
tel: 040-473223 
fax: 040-448375 
E-mail: thor-bestuur@stack.urc.tue.nl 
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Ronald van Vugt 
6e-jaars student informatietechniek 
Voorzitter 

Arno van Zwam 
4e-jaars student elektrotechniek 
Secretaris 

Marco Tenthof 
4e-jaars student elektrotechniek 
Penningmeester 

Pieter van Lieshout 
6e-jaars student informatietechniek 
Sprekerswerving 

Stefan Vossen 
4e-jaars student elektrotechniek 
Dagorganisatie 

Marcel Prins 
3e-jaars student elektrotechniek 
Public Relations 
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Lijst van sponsors 

Het symposium "Elektrische Technieken voor Milieutoepassingen" is mede tot stand gekomen dankzij de 
volgende sponsors: 

Hoofdsponsor 
Vereniging voor Elektrotechnologie 

Subsponsors 
Hartmann & Braun Nederland B. V. 
N.V. KEMA 
N.V. Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij (PNEM) 

Adverteerders 
EnergieNed 
Gastec 
Grontmij N.V. 
N.V. Nutsbedrijf regio Eindhoven 
N.V. PEN 
N.V. Regionaal Distributiebedrijf PI\IEM Zuid-Oost 
N.V. SEP 
OCE-van der Grinten N.V. 
Philips 
PTT Nederland N.V. 
Shell 
Siemens 

Donateurs 
Shell 
Hoogovens 
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