FIJNSTOFEMISSIES VERMIJDEN
Deeltjesfilters voor stooktoestellen op biomassa

Doel: het reduceren van fijnstofemissies
uit kleine en middelgrote verwarmingsinstallaties

De luchtvervuiling is de laatste decennia duidelijk
verminderd. Een probleem is echter nog altijd de
fijnstofbelasting die niet alleen door het wegverkeer wordt veroorzaakt, maar ook voor zo‘n 25%*
afkomstig is van het stoken van hout voor het verwarmen van gebouwen.
Er gelden inmiddels in veel regio‘s strenge grenswaarden voor stofemissies. In Stuttgart zijn er
zelfs gebruiksverboden op lokale verwarmingen als
kachels mogelijk.
Het gebruik van fijnstoffilters maakt het echter
mogelijk de stofemissies duidelijk te verminderen.
* 2010 in Duitsland
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Hout –
De oudste bron van warmte...
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Sinds duizenden jaren gebruikt de mens vuur om
voedsel te bereiden, om zich te verwarmen of om
metalen te smelten. Naast gras en bladeren werd
aanvankelijk hout als brandstof gebruikt. Met de
start van de industrialisering in de negentiende
eeuw werd de immens groeiende vraag naar energie echter in toenemende mate afgedekt door kolen
en aardolie.
Stijgende prijzen van fossiele brandstoffen en het
besef dat de olie- en kolenvoorraden op een dag uitgeput zullen zijn, leiden tot een toenemende vraag

naar hernieuwbare energie. Met meer dan 50%
heeft biomassa het grootste aandeel in de hernieuwbare energie in Duitsland.
Het gebruik van hout voor het opwekken van warmte bevindt zich in het spanningsveld tussen klimaat
en milieubescherming: Hoewel er bij het opwekken
van energie uit biomassa minder voor het klimaat
schadelijk CO2 vrijkomt dan bij de verbranding van
fossiele energiedragers het geval is, is de uitstoot
van fijnstof echter duidelijk hoger dan bij gas- of
oliegestookte verwarmingsinstallaties.
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Fijnstof

Emissies van PM 2,5 in Duitsland in 2010
9%

Als natuurlijk bestanddeel van de lucht is stof alom
aanwezig, onder andere in de vorm van fijne ‚zwevende deeltjes‘. Deze stofdeeltjes wervelen door
hun geringe grootte steeds weer op en blijven dagen- of wekenlang in de atmosfeer alvorens door
neerslag te worden uitgespoeld.
Fijnstof ontstaat vooral bij alle niet-gefilterde industriële en verbrandingsprocessen (industrie, nijverheid, krachtcentrales, huishoudens, wegverkeer).
De definitie van fijnstof is terug te voeren op de
National Air Quality Standard for Particulate Matter (kortweg PM Standard) van de Amerikaanse
milieu-instantie EPA. Volgens de definitie van de
EPA uit 1987 duidt fijnstof op de massa van alle in
deeltjes in het totale stof met een aerodynamische
diameter van minder dan 10 μm.
Uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar de gevolgen van fijnstof voor
de gezondheid blijkt dat er een verband is tussen
een verhoogde PM 2,5-belasting en ernstige gezondheidsgevolgen. Deze gevolgen lopen uiteen van
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ademwegklachten zoals bijv. hoesten tot de gestage
toename van astmatische aanvallen en zelfs longkanker. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat er ook
gevolgen zijn in de vorm van hart- en vaatziekten
(bijv. hartinfarct) die tot een aanzienlijke verkorting
van de levensverwachting kunnen leiden.

(http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0003/74730/E83080.pdf.)
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Fijnstoffilters:
het principe
De fijnstoffilters van Schräder zijn gebaseerd op het
elektrostatische principe: de stofemissies die ontstaan bij het verbranden van houtpellets, kloofhout
of houtsnippers komen via het rookgas in de rookgasafvoer terecht.
Bij de OekoTube geeft een hoogspanningselektrode
elektronen vrij, die zich door elektrostatische krachten naar de wand van het rookkanaal bewegen. De
fijnstofdeeltjes worden door deze elektronen geladen en bewegen ook naar de wand van het rookkanaal. Daar verzamelt het fijnstof zich en klontert
het samen tot grote vlokken. Deze worden door de
schoorsteenveger bij de periodieke reiniging weggehaald.
Bij het filteren voor grote stooktoestellen dient niet
de binnenwand van het rookkanaal als filtergedeelte, maar worden speciale filtermedia gebruikt. Het
reinigen vindt volledig automatisch plaats: met water (AL-Top en Filterbox) of mechanisch door trillingen (Filterbox-S en Filterbox-SZ).
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01 Fijstofdeeltjes
stromen met het
rookgas door de
rookgasafvoer.

02 Bij de OekoTube
geeft een hoogspanningselektrode elektronen vrij, die zich
door elektrostatische
krachten naar de rookkanaalwand bewegen.

03 De elektronen
bewegen zich door
elektrostatische krachtennaar de rookkanaalwand. Daarbij worden
de fijnstofdeeltjes
geladen en ook naar
de wand gebracht.

04 Fijnstof verzamelt
zich aan de rookkanaalwand en klontert
samen tot grote vlokken. Deze aanslag
wordt bij het reinigen
door de schoorsteenveger verwijderd.

Al in de oudheid was bekend dat bepaalde materialen zoals bijvoorbeeld barnsteen (‚elektron‘ in het
Grieks) na opwrijven met een doek of vel stofdeeltjes aantrekken. Dit principe beschreef Thales van
Milete al rond 550 v. Chr.

Fijnstof hecht aan het filtergedeelte en aan de elektrode. Bij een
stijgende stofbelasting van de elektrode past de intelligente regeling de stroomwaarden aan om te zorgen dat de filterwerking
steeds voldoende hoog blijft.
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De passende filterinstallatie
voor elke stookplaats
Schräder biedt verschillende modelvarianten voor een nominaal vermogensbereik van 4 tot 1.200 kW aan:

OEKOTUBE
De OekoTube is geschikt voor stookinstallaties met een vermogen
tot 50 kW en is daarmee met name geschikt voor lokale verwarmingstoestellen als haarden, inzethaarden en pellet- of andere kachels. Hij is snel te monteren: de OekoTube wordt in de uitmonding
van de rookgasafvoerinstallatie geïnstalleerd. Er is alleen nog een
stroomaansluiting nodig om het filter te voeden.
De OekoTube heeft zich al vele jaren in de praktijk bewezen. De
beproefde en doorontwikkelde techniek waarborgt storingsvrij
bedrijf: als de stookinstallatie brandt, wordt de OekoTube via
een temperatuurvoeler ingeschakeld. Na het stoken schakelt de
OekoTube automatisch naar stand-by en het stroomverbruik daalt
dan tot onder 1 watt.

OekoTube-voordelen:
• Hoge filtergraad: tot 85%
• Voor lokale verwarmingstoestellen tot 50 kW
• Temperaturen tot 400°C
• Geen trek- of drukverlies
• Voor nieuwe installatie en voor montage achteraf
• Eenvoudige montage
• Hoge beschikbaarheid (korte levertijden)
• Gunstige prijs-prestatieverhouding
• Lage onderhouds- en bedrijfskosten
• Geen reiniging in de woonruimte
• Werkt automatisch
• Robuuste constructie
• Geen onderdelen die slijten
• DIBt-toelating
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OEKOTUBE-inside
Het verschil tussen de OekoTube-inside en de gewone OekoTube zit hem in de montagelocatie: In plaats van op de uitmonding
van de schoorsteen wordt de Oeko-Tube-inside als verbindingselement tussen de ketel en de rookgasafvoerinstallatie in de ketelruimte
geïnstalleerd. Hij wordt als kant-en-klare module geleverd, zodat het
zelfs niet meer nodig is de elektrode uit te lijnen. De isolator is gescheiden van de besturingselektronica, die vlakbij het filter tegen een
muur wordt gemonteerd.
Door de veerbevestiging van de isolator en de flexibele elektrode is reinigen met een schoorsteenbezem zonder demonteren mogelijk. Daarvoor is het voldoende de reinigingsopening dichtbij de
OekoTube-inside te plannen.

OekoTube-inside-voordelen:
• Hoge filtergraad: tot 85%
• Voor lokale verwarmingstoestellen tot 70 kW
• Temperaturen tot 250°C
• Geen trek- of drukverlies
• Voor nieuwe installatie en voor montage achteraf
• Montage in de ketelruimte
• Hoge beschikbaarheid (korte levertijden)
• Gunstige prijs-prestatieverhouding
• Lage onderhouds- en bedrijfskosten
• Gemakkelijk te reinigen door de schoorsteenveger:
de elektrode hoeft niet gedemonteerd te worden.
• Werkt automatisch
• Robuuste constructie
• Geen onderdelen die slijten
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AL-TOP
De Schräder AL-Top is een elektrostatische fijnstofafscheider voor
verwarmingen op biomassa tot 300 kW. Tot 80% van het fijnstof
wordt uitgefilterd.
De stofemissies die ontstaan bij het verbranden van houtpellets,
blokken hout en houtsnippers worden op het moment dat ze in de
AL-Top binnenkomen elektrostatisch geladen en worden vervolgens
afgezet op de vulling van het filter. Het filter wordt volledig automatisch gereinigd door de vulling af te sproeien met water; daardoor
is het bij andere elektrische filters regelmatig benodigde reinigen en
verwijderen van het stof niet meer nodig.

University of Otago, Dunedin in Nieuw-Zeeland: hier wordt warmte opgewekt met een ketel op houtsnippers. De AL-Top van
Schräder minimaliseert de fijnstofemissies van de verwarmingscentrale.
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DE FILTERBOX
De Filterbox is geschikt voor houtgestookte verwarmingsinstallaties
met een vermogen van 300 tot 600 kW. De elektrostatische fijnstofafscheider wordt direct achter de aansluitstomp van het stooktoestel in de rookgasafvoer ingebouwd. Hij onderscheidt zich door
zijn rechthoekige en compacte constructie. Het filtermedium en de
elektrode worden volledig automatisch gereinigd. Op de individuele
modules bevinden zich sproeikoppen waardoor water naar binnen
wordt gesproeid om afgezet fijnstof te verwijderen. Het reinigingsinterval wordt afhankelijk van de bedrijfsintensiteit van de ketel en de
kwaliteit van de brandstof vastgelegd. Zo wordt storingsvrije werking
gewaarborgd.

Hotel Los Jameros Playa, Lanzarote: Twee pelletketels voor de
basislast en een gasgestookte ketel voor pieklasten verwarmen
het water voor het complex. De Filterbox 4K 300 van Schräder
zorgt voor schone lucht.
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DE FILTERBOX-S
In de Filterbox-S - tot een capaciteit van 400kW leverbaar - worden
de rookgassen uit de ketel eerst stromingstechnisch geordend en
vanuit de invoeropening via de bypass omlaag geleid. Ze stromen
door rvs buizen waarin zowel het elektrostatisch laden als uitfilteren
van de deeltjes plaatsvindt. De aldus gereinigde rookgassen komen
vervolgens in de schoorsteen. Afhankelijk van de brandstof en de
toestand en bediening van het stooktoestel ligt de filtergraad op
80 tot 90%. De elektroden en de filtergedeelten worden bij de
Filterbox-S automatisch door een schudmechanisme (droge reiniging) gereinigd. Het stof valt tijdens het reinigen in een opvangbak.
De modulaire 100 kW-units kunnen compact op de installatielocatie gemonteerd worden (geschikt voor een normdeur). Daardoor is
de Filterbox-S ook zeer geschikt voor montage achteraf.
Via de reinigings- en service-openingen kunnen reinigings- en onderhoudsactiviteiten gemakkelijk worden uitgevoerd. De vervuilde filtereenheid kan binnen enkele
minuten worden vervangen
door een voorbereide unit
met een nieuwe elektrode.
Daardoor worden uitvaltijden zeer kort gehouden.
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DE FILTERBOX-SZ
Bij de Filterbox-SZ gaat het om een modulair opgebouwde stofafscheider voor grotere verwarmingsinstallaties. De Filterbox-SZ combineert twee bewezen filterprincipes: een cycloon gevolgd door een
elektrostatische deeltjesafscheider.
De uitstekende geometrie en het hoogwaardige stroomgedrag in de
Filterbox-SZ zijn het resultaat van computerondersteunde simulaties
bij de ontwikkeling. De rookgassen worden eerst door de cycloon
geleid; deze filtert het grove stof weg.
De kleinere stofdeeltjes worden daarna in een volgende module via
elektroden elektrostatisch geladen en uitgefilterd. De elektroden en
de filtergedeelten worden automatisch gereinigd met een schudmechanisme. Het stof valt net als bij de Filterbox-S in een opvangbak.
Omdat het grove stof al in de eerste module is uitgefilterd, hoeft de
elektrostatische module aanzienlijk minder vaak gereinigd te worden
en is er veel minder onderhoud nodig.
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Met de door Schräder ontwikkelde fijnstoffilters
voor het verbranden van hout worden stofemissies
tot wel 90% gereduceerd.

Op het gebied van energie-efficiëntie concentreert
Schräder zich op warmteterugwinning uit rookgassen. Het enorme potentieel van industriële proceswarmte wordt momenteel slechts ten dele benut. Het zijn nu nog met name de grotere spelers
die de besparingsmogelijkheden hebben ingezien
en benutten, terwijl dergelijke investeringen vaak
al binnen een jaar terug te verdienen zijn. Momenteel heeft Schräder ca. 70 medewerkers in dienst
in Kamen (Noordrijn-Westfalen) en in Badrina
(Saksen).

Hemsack 11-13 · 59174 Kamen
Tel.: +49 (0) 23 07/9 73 00-0
kamen@schraeder.com

Neue Siedlung 1 · 04509 Schönwölkau
Tel.: +49 (0) 3 42 08/7 41-0
badrina@schraeder.com
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Sinds de jaren 80 ontwikkelt en produceert Schräder rookgasleidingen van rvs en het bedrijf is momenteel een van de grootste producenten van
schoorsteentechniek van rvs in Duitsland. In 2008
is Schräder zich gaan bezighouden met het schoonhouden van de lucht en energie-efficiëntie. Het
productassortiment omvat nu ook fijnstoffilters en
warmtewisselaars.

