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1. Inleiding

Elke antropogene activiteit, zowef voor professionele (indu-
strie, transport, leger) als voor prive-doeleinden (huishou-
dens, vrijetijdsvervoer) brengt onvoorwaardelijk een extra
belasting voor het milieu mee. Ze dragen allemaal in zekere
mate bij tot lucht-, water- en/of bodemverontreiniging. Uiter-
aard heeft dit een nefaste invloed op ons, de mens, aange-
zien wij voortdurend in rechtstreeks contact met onze om-
geving staan. Het spreekt dan ook vanzelf dat we deze ver-
ontreinigingen sterk moeten controleren. In dit hoofdstuk
zullen we ons toespitsen op luchtverontreiniging en meer
bepaald op chemische en technologische methodieken om
luchtverontreiniging to elimineren of toch op zijn minst to be-
perken.

Het grootste deel van de toxische componenten in de at-
mosfeer komt van de verbranding van fossiele brandstoffen.
Zij komen voornamelijk in de atmosfeer met de uitlaatgas-
sen van mobiele verbrandingsmotoren. Een tweede grote
bron is de chemische industrie, die - ondanks alle gedane
milieu-inspanningen - nog steeds schadelijke restproducten
de atmosfeer in stuwt. Een laatste, niet to verwaarlozen uit-
stoot komt van verwarmingsinstallaties van fabrieken en
huisgezinnen.

Enkele cijfers kunnen dit verduidelijken. De belangrijkste
componenten in uitlaatgassen van bijvoorbeeld een wagen
zijn 02 (0 tot 15 %), CO, (3 tot 12 %), H2O (6 tot 18 %), N2
en schadelijke componenten zoals roet, en zwavel- en stik-
stofverbindingen (PEREIRA en AMIRIDIS, 1995). De precieze sa-
menstelling ervan hangt echter of van het type en de samen-
stelling van de brandstof en van de verbrandingscondities.
Typische hoeveelheden van toxische producten afkomstig
van de verbranding van natuurlijk gas, olie en steenkool zijn
weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de verschillende polluenten in de uitlaat-
gassen naar gelang van het soort brandstof (PEREIRA en AMIRIDIS,
1995)

Gas Petroleum Steenkool

CO (ppm) 10 - 100 10 - 200 < 50

Koolwaterstof- 1 -10 1 - 10 1 -10
fen (ppm)

NO, (ppm) 25 - 150 60-1 000 200 - 1 000

SOx (ppm) < 0,5 5 - 500 500 - 2 000
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Behalve stikstofoxiden (NO.) zijn de belangrijkste bronnen
van verontreiniging koolstofmonoxide (CO), koolwaterstof-
fen (KWS) of vluchtige organische componenten (VOC),
zwaveloxiden (SO.) en kleine partikels. De uitstoot van ver-
brandingsovens of waste-to-energy plants kan ook zuren
(HCl, HF), dioxines, furanen en toxische metalen zoals kwik,
cadmium en lood bevatten.

Aangezien al deze verbindingen op elk levend wezen (inclu-
sief de mens) en op het leefmilieu verregaande nadelige ef-
fecten hebben, moeten we de uitstoot ervan beperken en
controleren. De maximale uitstoot van al deze componen-
ten is zowel nationaal als internationaal wettelijk vastgelegd
(Vlaamse Milieu maatschappij, 2000). Om aan deze (hoe lan-
ger hoe strengere) emissienormen to voldoen, moeten we de
afvalgassen eerst reinigen vooraleer ze uitgestoten mogen
worden.

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste chemische
en technologische procestechnieken om rookgassen to zui-
veren van NO., SO, en gechloreerde koolwaterstoffen. We
bespreken voor elke polluent, na een korte inleiding, de evo-
lutie van de uitstoot in Vlaanderen en in Nederland. Daarna
geven we een overzicht van de zuiveringstechnieken die te-
genwoordig toegepast worden en van degene die in ontwik-
keling zijn.

2. Afbraak van stikstofoxiden

De algemene term `stikstofoxiden' verwijst naar een klasse
van verbindingen met stikstof en zuurstof: NO, N02, NO,,
N2O, N202, N203, N204 en N205. We schatten de antropo-
gene emissie van stikstof op twintig megaton per jaar (PEE-
TERS, 1998). Van deze hoeveelheid is ongeveer 45 % afkom-
stig van mobiele bronnen (zoals wagens en vrachtwagens).
De rest (55 %) komt van stationaire processen.

Voorbeelden van stationaire bronnen zijn stoomketels in
energiecentrales (met een aandeel van 52 %), zuurstofrijke,
stoichiometrische of zuurstofarme verbrandingsmotoren
(19 %), industriele stoomketels (13 %) en verwarmingstoe-
stellen (4 %). De overige 12 % komt onder andere van gas-
turbines voor de productie van processtoom (PEREIRA en
AMIRIDIS, 1995). Behalve deze menselijke activiteiten zorgen
ook bacteriele processen en bliksems voor een bijkomende
invoer van ongeveer vijftien megaton stikstof (in de vorm van
NO.) in de atmosfeer.

Hoewel stikstof in verschillende oxidatietrappen kan voorko-
men, van +5 (in HNO3) tot -3 (in NH,), met intermediaire
waarden van +4 (NO2), +2 (NO), +1 (N2O) en 0 (NA heeft de
wetgeving tot nu toe uitsluitend betrekking op de NO- en
NO2-emissies, de zogeheten NOx-emissies. Vooral deze
verbindingen kunnen schadelijke effecten veroorzaken. De
TLV-TWA-waarde voor NO en het schadelijkere NO2 bedra-
gen respectievelijk 25 en 3 ppm (CENTI en PERATHONER,
1995).

De TLV-TWA-waarde (Treshold Limit Value en Time Weigh-
ted Average) is een maat voor de maximale concentratie van
een gas waarin iemand gedurende een veertigurenweek
mag werken zonder schade to ondervinden. De meeste
technologieen spitsen zich dan ook toe op het reduceren
van deze twee componenten.

Zoals geschetst in tabel 2 bestaan er drie soorten NO, al
naargelang de manier waarop ze gevormd wordt tijdens de
verbranding: brandstof-NO, thermisch NO en prompt NO.

Brandstof-NO wordt gevormd door de oxidatie van stikstof-
houdende componenten (vooral aromaten) in brandstoffen.
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Tabel2 Verschillende soorten NO,, en hun vormingsmechanismen

Stikstofoxide Vormingsplaats Mechanisme

NO brandstof vlam via CN-componenten

thermisch vlam (via Zeldovich-mechanisme) a) overmaat 02
O+N2=NO+N
N+02=NO+0

b) overmaat brandstof
N + OH = NO + H

prompt vlam (via Fenimore-mechanisme)

N02 vlam (via Fenimore-mechanisme)

uitlaatgassen (via Bodenstein-
mechanisme)

atmosfeer

NO wordt gevormd met behulp van koolwaterstoffen, zoals HCN.
2 M is een katalysator die een reactie versnelt.

De vormingsreacties zijn nog steeds niet volledig bekend,
hoewel we sterk vermoeden dat de vorming volgens twee
verschillende reactiewegen verloopt. Eentje zou via de vaste
fase verlopen, terwijl de andere via een homogene gasfase-
reactie verloopt. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze
zienswijzen correct zijn. De belangrijkste factoren die de vor-
ming van brandstof-NO beinvloeden zijn de concentratie
zuurstof, de temperatuur in de vlam (hoe hoger de tempera-
tuur, hoe lager de concentratie brandstof-NO) en de verblijf-
tijd. De conversies lopen van 15 tot 35 %.

Thermisch NO ontstaat volgens het Zeldovich-mechanisme
door de reactie van stikstof en zuurstof. Op hoge tempera-
tuur dissocieren zowel N2 en OZ uit de lucht tot hun respec-
tievelijke atomen N en O, waarna deze reageren zoals be-
schreven in tabel2. De reactie is pas actief bij een tempe-
ratuur van meer dan 1 300 °C en de conversie stijgt naar-
mate de temperatuur stijgt. Aangezien in het centrum van
een vlam de hoogste temperaturen heersen, zal hier ook het
meeste thermisch NO gevormd worden.

Prompt NO ten slotte ontstaat volgens het Fenimore-mecha-
nisme, waarbij koolwaterstoffen moleculaire stikstof omzet-
ten tot NO via radicalaire intermediairen. Wegens zijn radi-
calaire karakter heeft de temperatuur weinig invloed op de
vorming van NO. De levensduur van prompt NO bedraagt
enkele milliseconden en prompt NO heeft qua hoeveelheid
dan ook het kleinste aandeel van de drie.
Figuur 1 toont de invloed van de temperatuur op de soort
gevormde NO.

Zoals tabel 2 aantoont, kan het gevormde NO op zijn beurt
op drie plaatsten oxideren tot NO2: in de verbrandingsvlam
zelf (volgens het Fenimore-mechanisme), in de uitlaatgassen
na de verbranding (bij lagere temperaturen volgens het Bo-
denstein-mechanisme) of na uitstoot in de atmosfeer. Het
Fenimore-mechanisme beschrijft een reactie waarbij NO
reageert met een H02-radicaal tot N02 en een OH-radicaal.
Volgens het Bodenstein-mechanisme reageert NO recht-
streeks met 02. In de atmosfeer ten slotte, ontstaat onder
invloed van licht een cascade van reacties, die verlopen in
de aanwezigheid van intermediaire katalysatoren (aangeduid
door `M' in tabel2).
Bij hoge temperaturen is de vorming van NO thermodyna-
misch begunstigd. Bijgevolg worden de oxidatiereacties in
de vlam zelf en in de uitlaatgassen onderdrukt en is minder
dan 10 % van de totale hoeveelheid NO. in uitlaatgassen
aanwezig in de vorm van N02. De hierboven vermelde ge-

Factoren die de vorming beinvloeden

concentratie 02
verblijftijd

temperatuur (> 1 300 °C)

CN + H2 = HCN' + H concentratie zuurstof atomen
CN + H2O = HCN' + OH overmaat lucht
CH+N2=HCN' + N

NO + H02 = N02 + OH snelle afkoeling

2NO + 02 = N02 temperatuur (< 650 °C)
concentratie 02
verblijftijd

N02 + by = NO + 0 concentratie 02
O + 02 + M2 = 03 + M2 lichtintensiteit
NO + 03 = N02 + 02 verblijftijd

luchtvervuiling

katalyseerde reacties zetten het grootste deel NO na uitstoot
in de atmosfeer echter om tot NO'2. Hoewel de hoeveelheid
NO2 in uitlaatgassen gering is, vinden we er dus toch aan-
zienlijke hoeveelheden van terug in de atmosfeer. Dit heeft
nefaste en verregaande gevolgen, omdat N02 mee de af-
braak van de ozonlaag veroorzaakt. Bovendien speelt N02
een grote rol in het broeikaseffect (PESTERS, 1998).

Argumenten voor het in de hand houden van de NOX emis-
sies zijn legio. Behal"ve hun deelname in de afbraak van de
ozonlaag en het broeikaseffect, zijn de drie belangrijkste re-
denen:

1) Gezondheid: N02 heeft nadelige effecten op het ademha-
lingssysteem. Kleine kinderen, astmapatienten of mensen
met chronische ademhalingsziekten zijn het meest gevoe-
lig voor blootstelling aan N02.

2) Milieuverzuring: NO. veroorzaken zure regen. Die is ver-
antwoordelijk voor het verzuren van meren en rivieren en
voor een versnelde corrosie van gebouwen en monumen-
ten.

3) Ozonvervuiling: NO, en VOC zijn verantwoordelijk voor de
vorming van 03 in de onderste atmosfeerlagen. Hoge
temperaturen en zonlicht versnellen deze reacties. Zo

Figuur 1 Invloed van de temperatuur op de soort NO die ge-
vormd wordt

Brandstof NO,,

Thermisch NO,
Prompt NO

1 200 1 600 2000
Temperatuur (°C)
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komt het dat de waarschuwingsdrempel van 180 pg/m3
03 volgens de EU-richtlijnen in de zomer geregeld over-
schreden wordt. Atmosferische ozon kan ook ademha-
lingsproblemen veroorzaken door aantasting van het
longweefsel, door het reduceren van de longcapaciteit of
door het gevoeliger maken van de longen voor andere ir-
riterende producten.

2.1. Vervuilingsgraad in Vlaanderen en Nederland
Figuur 2 geeft de langetermijnevolutie weer van het 98ste
percentiel (op basis van uurwaarden) sedert 1979 in Vlaan-
deren. De bestaande EU-grens- en -richtwaarde voor N02
die resp. 200 en 135 pg/m3 bedraagt is ook vermeld. Het
98ste percentiel is een punt in een gesorteerde reeks getal-
len, gelegen op die plaats waar 98 % van de getallen onder
ligt.

De tendens in de 98ste-percentielconcentratie NO2 in de
stedelijke en voorstedelijke gebieden daalt in de periode
1979-1994, respectievelijk 1979-1995. Ook in de industriele
stations (in 1998 waren er zeven industriele stations, voor-
heen slechts twee) is de tendens dalend tot in 1994 (Vlaam-
se Milieumaatschappij, 2000). De stijging die de kalenderja-
ren 1996 en 1997 kenmerkte, komt tot een einde in 1998
voor de stedelijke, voorstedelijke en industriele stations. Het
landelijke station kent een dalende tendens in de periode
1987-1994. Vanaf 1994 is de tendens op het landelijke sta-
tion eerst stabiel en daarna licht stijgend. De daling in 1998
treedt er niet op. De EU-grenswaarden worden op geen en-
kel station overschreden.
Voor N02 werden in 1998 geen grenswaarden overschre-
den. De globale evolutie in de periode 1979 tot 1998 is da-
lend. Van 1994 tot 1997 stelt men echter een stijging vast.
In 1998 zijn de concentraties weer afgenomen in de sub-
groepen industrieel, stedelijk en voorstedelijk station. Deze
drie subgroepen hebben ongeveer eenzelfde concentratie-
niveau, dat hoger ligt dan op het landelijke station.
De globale evolutie in NO in de periode 1979 tot 1998 is da-
lend. Ook over de laatste vijf jaar is de tendens globaal da-
lend voor de jaargemiddelden, weliswaar met in enkele ja-
ren een toenemende jaargemiddeldeconcentratie voor de
stedelijke en voorstedelijke subgroepen. Deze daling is
waarschijnlijk to wijten aan de gunstige meteorologische
omstandigheden, verbonden aan een goede verspreiding
van de Iuchtpolluenten.

Figuur 3 Langetermijnevolutie 98ste-percentielconcentratie
N02 voor de verschillende meetstations sedert 1987 in Nederland
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2000)
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Het verloop van de mediaanwaarden over de laatste vijf jaar
is minder eenduidig. De mediaanwaarden voor de subgroe-
pen stedelijke en landelijke stations liggen in 1998 lager dan
in 1997. Voor de subgroepen industriele en voorstedelijke
stations behouden de mediaanwaarden in 1998 hetzelfde
peil als in 1994, na een toename in de tussenliggende jaren
(Vlaamse Milieumaatschappij, 2000).

In Nederland merken we haast dezelfde tendensen op als in
Vlaanderen. Figuur 3 geeft het 98ste percentiel weer voor de
N02-emissie in Nederland sinds 1987 (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, 2000).

Dus ook hier hebben we globaal genomen een dalende ten-
dens, met een lichte stijging in 1996 en 1997. De belangrijk-
ste oorzaken voor deze globale daling zijn de emissieredu-
cerende maatregelen bij de industriele en de energieprodu-
cerende sectoren en de invoering van de katalysator in
auto's en vrachtwagens.

Figuur2 Langetermijnevolutie 98ste-percentielconcentratie N02 voor de verschillende meetstations sedert 1979 in Belgie (Vlaamse Mi-
lieumaatschappij, 2000)

300 -

250 ---------------------------------------------------------------------------------------- -
I I

EU-grens

rn 15o4 --------- -`---------------------------------------------------------------------- EU-richt

rn

rt---- ------- -----------50

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Jaar

-0 Industrie Steden --A- Voorsteden --- Landelijk

Procestechnieken en -engineering Afl. 42 (2002) /121

C

Z
v

Cz

2

a
c
a

M
a' 200
70
ro

C

'S 100 -----

----------------------------------------------



Chemische procestechnieken - 34358 / 4

2.2. Technieken voor de afbraak van stikstofoxiden

We kunnen NOx-emissies op twee manieren controleren.
Primaire maatregelen proberen de vorming van NOx to re-
duceren, bijvoorbeeld door de aard van de brandstof to ver-
anderen (zoals overschakelen van steenkool naar gas) of
door nieuwe verbrandingstechnologieen toe to passen, zo-
als verbrandingsinstallaties met lage NOx-uitstoot, kataly-
tische verbranding, installaties waarin de afgassen hercircu-
leren, waarin de brandstof herverbrand wordt of waarin
stoom geinjecteerd wordt.
Secundaire maatregelen breken NO. weer of nadat ze ge-
vormd zijn.

In wat volgt geven we een overzicht van de belangrijkste pri-
maire en secundaire maatregelen om NOx-emissies to con-
troleren. Wat de primaire maatregelen betreft, bespreken we
verbrandingsinstallaties met een lage NOx-uitstoot (geba-
seerd op luchtdosering, bran dstofdosering, hercirculatie van
afvalgassen of Low NO, Burner) en de (hybride) katalytische
verbranding. Voor de secundaire maatregelen komen Selec-
tieve Katalytische Reductie (SKR), Selectieve Niet-Kataly-
tische Reductie (SNKR) en Niet-Selectieve Katalytische Re-
ductie (NSKR) in detail aan bod.

2.2.1. Primaire maatregelen

2.2.1.1. Verbrandingsinstallaties met lage NOx-uitstoot

De meest voor de hand liggende manier om de uitstoot van
NO. to controleren, is uiteraard de vorming ervan tegen-
gaan. Over het algemeen berusten deze technologieen op
het vertragen van de verbranding, wat de vorming van NO,
onderdrukt. Dit bereiken we door op kritieke plaatsen de be-
schikbare hoeveelheid zuurstof to verlagen of op plaatsen
met hoge temperaturen de hoeveelheid brandstof to verla-
gen. De drie belangrijkste manieren waarop we dit realise-
ren, zijn luchtdosering (air staging), bran dstofdosering (fuel
staging) en afgasrecirculatie.
Het principe van luchtdosering stoelt op de verlaging van de
hoeveelheid beschikbare zuurstof in kritieke NOx-vormings-
zones. We kunnen de lucht in de brander of in de oven do-
seren, hoewel er ook vaak een combinatie van de twee ge-
bruikt wordt. Figuur 4 toont het verschil tussen de twee me-
thoden.

Wanneer we de lucht in de oven doseren, spreken we vaak
van een tweetrapsverbrandingsproces, omdat we de ver-
brandingszone reduceren en lucht toevoegen achter een
eerste verbrandingszone, om een volledige verbranding to
verkrijgen.

Bij brandstofdosering is het de bedoeling het al tijdens de
verbranding gevormde NO weer to reduceren tot N2. Dit kan
door in een tweede verbrandingszone opnieuw brandstof in
to spuiten. Op deze manier reduceren de koolwaterstofradi-

Figuur 4 Installaties waarin (a) de lucht in de brander en (b) in de
oven gedoseerd wordt

a

i
J

b

calen, die in deze tweede verbrandingszone gevormd wor-
den, de NO. uit de eerste verbrandingszone. Dit systeem
heeft als voordeel dat we al in de primaire verbrandingszone
de toegevoegde lucht kunnen doseren om de vorming van
NO daar to onderdrukken.

Afgasrecirculatie ten slotte, dient om de hoeveelheid be-
schikbare lucht to verminderen door verdunning en om de
temperatuur van de vlam to doen dalen. Na de verbran-
dingszone wordt een deel van de uitlaatgassen immers af-
gescheiden en weer bij de verbrandingslucht gevoegd,
waardoor ze verdunt. We kunnen de afgescheiden lucht ook
langs aparte poorten in de oven injecteren.
Een nieuwe verbrandingstechnologie die de vorming van
NO. drastisch reduceert, is de Low NO, Burner. De reduc-
tie ontstaat door het mengen van brandstof en lucht in de
eerste verbrandingszone to onderdrukken (TOQAN et al.,.
1992). Dit kunnen we op verschillende manieren bereiken.

Figuur 5 illustreert een mogelijk principe van deze technolo-
gie. Bij dit systeem onderdrukken we de menging door de
brandstofinjectie onder een hoek ten opzichte van de stroom-
as van de lucht to laten gebeuren. Tegelijk vermijden we een
zone met zeer hoge temperatuurpiek. Brandstof die niet ver-
brand wordt'tijdens deze eerste fase, mengt zich geleidelijk
met de overgebleven lucht in de volgende zones. Zo ont-
staat een uniforme verbranding. Zowel de lagere tempera-
tuur als de lagere partiele druk van zuurstof beperken de
vorming van thermische en brandstof-NO,,.

- 2.2.1.2. Katalytische verbranding
Een tweede manier om de vorming van NO. tegen to gaan
is de katalytische verbranding. Dit concept steunt op het felt
dat de katalysatoren de vaak extreme omstandigheden van
de verbrandingsreacties kunnen verzachten. De verkregen
piektemperaturen liggen op deze manier heel wat lager dan
bij de traditionele verbranding, met een lagere NOx-uitstoot
tot gevolg. Recente vooruitgang in het onderzoek naar ka-
talytische verbranding heeft geleid tot de ontwikkeling van
nieuwe reactoren en materialen met een hogere thermische
stabiliteit. De nieuwste reactoren gebruiken verschillende ty-
pes oxidatieve katalysatoren in serie, elk met een eigen taak.
Een relatief nieuw begrip is hybride katalytische verbranding.
Figuur 6 toont het concept van dit soort verbranding (PEREI-
RA en AMIRIDIS, 1995).

Aardgas en 7,5 % van de toegevoegde verbrandingslucht
worden voorgemengd en naar de katalytische reactor/warm-
teuitwisselaar gestuurd. Het brandstofrijke mengsel stroomt
door de partiele oxidatiereactor, die gekoeld wordt door
50 % van de verbrandingslucht. De reactieproducten oxide-

Figuur 5 Principe van de Low NOx Burner
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F: Geinjecteerde-brandstofstroom
J

El
gebied voor het

EJ brandstof-luchtmengsel
B: Brander

Procestechnieken en -engineering Afl. 42 (2002) /122

Belangrijkste



Chemische procestechnieken - 34358 / 5

Figuur 6 Hybride katalytische verbranding
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ren samen met de overblijvende lucht (42,5 %) verder in een
primaire zone, nog steeds onder zuurstofrijke condities. De
oxidatieproducten geraken ulteindelijk gemengd met de ver-
warmde lucht. Vervolgens verbranden ze in een secundaire
zone en komen in een gasturbine terecht. Met deze tech-
niek minimaliseren we de NOx-emissies op twee manieren:
de lagere piektemperaturen reduceren de vorming van th.er-
mische NO, en de partiele oxidatie tot CO en HZ vermindert
de vorming van prompte NO,,.

2.2.2. Secundaire maatregelen

2.2.2.1. Selectieve Katalytische Reductie

Thermodynamisch beschouwd is de eenvoudige NO-de-
compositie

2NO -3 N2 + 02 (1)

in principe mogelijk bij lage temperaturen. Reactie (1) gaat
echter to traag op. Daarom is een katalysator nodig om de
reactie to versnellen. Er bestaan genoeg katalysatoren voor
de rechtstreekse ontbinding. Tabel 3 geeft een overzicht van
de mogelijkheden.

Tabel 3 Katalysatoren voor de rechtstreekse decompositie van NO

Type katalysator

Metaaloxiden

Ka talysa torsamens tell ing

C0304, CuO, NiO, Fe203 en Zr02

Edelmetalen op drager Pt op AI203

Zeolieten beladen met Co-ZSM-5, Cu-ZSM-5, Rh-ZSM-5,
overgangsmetaalionen Ru-ZSM-5, en Cu-Y

Heteropolyzuren H3PW12O40

Figuur 7 Principe van de SKR-technologie

NH3
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NOx
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Laag koolwater-
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verbranders

Uitlaat-gas

Type katalysator Katalysatorsamenstelling

Perovskieten CaTiO3 en BaTiO3

De grootste problemen met deze katalysatoren zijn evenwel
de inhibitie door 02, SO2 en stoom, die ook in afvalgassen
voorkomen. Adequate katalysatoren om de omzetting snel-
ler to laten verlopen in aanwezigheid van deze inhiberende
componenten zijn nog niet gevonden (BUSCA et al., 1998,
1999). Er is dus een reducerende verbinding nodig om NO
in zijn elementen om to zetten. In het geval van voertuigen
gebruiken we een Pt/Rh- of Pd-katalysator. CO wordt aan-
gewend als reducerend agens.
Selectieve Katalytische Reductie (SKR) van afvalgassen kan
het best met NH3 als reducerend agens. Deze technologie
is rond 1970 in Japan ontwikkeld en wordt tegenwoordig
over de hele wereld toegepast. Figuur 7 toont het principe
van de SKR-technologie (CROCKER et al., 1996).

NO, worden eerst grondig gemengd met NH3 waarna ze in
de reactor reageren volgens:

4NO + 4NH3 -3 02 + 4N2 + 6H2O (2)

6NO2 + 8NH3 -> 7N2 + 12H20 (3)

NO uuit de rookgassen worden dus met de katalysator om-
gezet tot water en stikstof. Een beslissende factor hierbij is
de temperatuur (HECK, 1999). Bij een to lage temperatuur
hebben we een dalende NOX conversie. Bij een to hoge
temperatuur daarentegen reageert NH3 met 02 volgens
reactie (4), waarbij veeleer NO wordt gevormd dan afgebro-
ken.

Reactor Gezuiverd gas
naar schoorsteen
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Figuur 8 Overzicht van het ideate temperatuurbereik voor SKR

Verhoogde Oxidatie van
NOx conversie ammoniak

veroorzaakt
verlaagde

NOx-conversi
o
U
x

Oz

Ideale temperatuur hangt of van de katalysator

Temperatuur

4NH3 + 502 -4 4NO + 6H20 (4)

Figuur 8 geeft een overzicht van de beste temperatuurcon-
dities voor SKR (HECK, 1999).

De belangrijkste industriele katalysatoren voor SKR steunen
op V205-WO3- en V205-MoO3-oxiden op een drager van
Ti02 (RAMACHANDRAN et al., 2000). Verder zijn ook ijzer-, ko-
per-, chroom- en mangaanoxiden in hun zuivere vorm of op
een drager uitvoerig getest. We kunnen dezelfde transitie-
metaalionen en hun oxiden ook uitsmeren op het oppervlak
van kristallijne alum inosilicaten zoals de zeolieten X, Y en
ZSM-5. De grootste nadelen van zeolieten zijn echter, zoals
reeds gesteld, de deactivatie door SO2 en de inhibitie door
02 en H2O (SHELEF, 1995).

De volgende cijfers (afkomstig van Duitse installaties) geven
een overzicht van de afbraakcapaciteit van SKR-systemen.
We kunnen afvalstromen met een belading van 200 mg
NO./m3 behandelen. De installaties zijn ontwikkeld om 75
tot 80 % NO. to reduceren als de gaseous hourly space ve-
locities tussen 2 650 en. 6 500 h-1 lig-
gen. De katalysatoren hebben een le-
vensduur van drie tot vier jaar en de ka-

ontwerp zijn een optimale benutting van de katalysator en
de mogelijkheid om de reactor snel to vullen (en to ledigen).
Figuur 9 geeft een schematisch overzicht van de rookgas-
reinigingseenheid bij de afvalverwerkingsinstallatie in Hee-
ren (Nederland) die gebruikmaakt van het SDS-systeem.
Dit schema toont hoe we de binnenkomende rookgassen in
een warmtewisselaar voorverwarmen tegen de uitgaande
rookgassen. Daarna verhitten we de rookgassen tot de ge-
wenste werkingstemperatuur. Na verwarming volgt de injec-
tie van de voorverdampte ammoniak in de rookgassen. Hier-
bij hebben we vooral aandacht voor een goede menging,
van groot belang voor een optimaal rendement van de
DeNOX-eenheid. In de volgende stap voeren we het gas-
mengsel door de met katalysator gevulde reactor. De gerei-
nigde rookgassen verlaten het systeem weer door de gas/
gas-warmtewisselaar. De uiteindelijke NOx-concentratie me-
ten we in de schoorsteen. Op basis van deze meetwaarden
bepalen we de hoeveelheid geinjecteerde NH3.
- 2.2.2.2. Selectieve Niet-Katalytische Reductie

In tegenstelling tot SKR gebruikt de Selectieve Niet-Kataly-
tische Reductie (SNKR) geen katalysator (LIN et al., 1995).
De methode levert lagere NOx-reducties op en bovendien
moeten we meer chemicalien gebruiken. Bij deze techniek
gebruiken we ureum of ammoniak om NO. to reduceren.
Ureum heeft de beste activiteit tussen 871 en 1 121 °C, ter-
wijl de optimale temperatuur voor ammoniak 55 °C hoger
ligt. De globate reactie voor de reductie van NO met ureum
is:

H2NCONH2 + 2N0 + 1/202 -4 2N2 + C02 + 2H2O (5)

Wanneer we ureum of ammoniak in de verkeerde stoichio-
metrische hoeveelhedeh toedienen, kunnen ze op hoge tem-
peratuur oxideren. Dit leidt veeleer tot een toename in NOx-
vorming clan tot afbraak. In het geval van. ureum kunnen bij
lage temperaturen grote hoeveelheden NH3 gevormd wor-
den. Dit is de zogenaamde NH3-slip. Behalve de tempera-
tuur beinvloedt de verblijftijd het proces het meest. Uiteraard
leidt een langere verblijftijd automatisch tot een betere men-
ging en dus een betere omzetting.

talysatorpartikels hebben een grootte Figuur 9 Voorbeeld van het Shell -DeNOx Systeem in Heeren (Nederland)
van 7,0 tot 7,4 mm.

Een bekend SKR-systeem is het Shell-
DeNOx-Systeem (SDS), dat op twee
belangrijke punten van de meer tradi-
tionele SKR-systemen verschilt, name-
lijk de katalysator en de modulaire
reactor (CROCKER et al., 1996). De kata-
lysator bestaat uit langwerpige micro-
poreuze deeltjes (extrudaten) met een
diameter van ongeveer 1 mm. Dankzij
de grote activiteit van de katalysator is
het mogelijk al bij een relatief lage tem-
peratuur (vanaf 120 °C) een hoge NOx-
verwijderingsgraad to bereiken. In te-
genstelling hiermee zijn de traditionele
katalysatoren met honingraatstructuur
pas bruikbaar vanaf 280 °C.
Het reactorsysteem steunt op het zoge-
naamde Lateral Flow Reactor-principe
(LFR). De LFR is een reactor van het
'gepakt bedtype' en heeft zelfs bij hoge
debieten een lage drukval over de reac-
tor. Dit maakt, in het gunstigste geval,
het gebruik van een centrifugaalcom-
pressor overbodig. In minder optimale
omstandigheden wordt het energiever-
bruik voor het comprimeren van de af-
gassen tot een minimum beperkt. An-
dere positieve punten van het reactor-

Schoorsteen
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1
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Nieuwe technologieen, berustend op SNKR, zijn onder an-
dere het SNKR/SKR-Hybrid-proces, het NOx-OUTPLUS-
proces en een u reum -slurry- proces waarbij we ureum toe-
voegen, samen met een basische slurry. Het SNKR/SKR-Hy-
brid-proces gebruikt de NH3, gevormd in het SNKR-proces,
om de resterende NO, to reduceren in het SKR-proces.
Aangezien de grootste fractie NO. al weg is, zijn de eisen
voor de katalysator in het SKR-proces niet zo hoog. Bij het
NO.-OUTPLUS-proces behandelen we ureum in situ eerst
thermisch, wat tot een reactiever product leidt.

- 2.2.2.3. Niet-Selectieve Katalytische Reductie

Niet-Selectieve Katalytische Reductie (NSKR) van NO. komt
van katalysatoren in mobiele verbrandingsbronnen. De reac-
ties gebeuren in een rijke atmosfeer en de zuurstofhoeveel-
heid is gereduceerd, zodat driewegskatalyse kan. De reac-
ties zijn als volgt:

NO), + CO -> C02 + N2 (6)

NOx + H2 -> H2O + N2 (7)

NO. + KWS -> C02 + H2O + N2 (8)

De typische katalysator voor NSKR, berustend op Pt/Rh, is
afkomstig van de automobielindustrie. De meeste technolo-
gische toepassingen gebruiken keramische of metalen dra-
gers met honingraatstructuur. We passen NSKR het meest
toe in salpeterzuurinstallaties en stationaire motoren. De de-
activatie gebeurt hoofdzakelijk door depositie van as (af-
komstig van smeerolie) en in sommige gevallen door sinte-
ring van de katalysator.
3. Afbraak van zwaveloxiden

Bijna alle zwaveloxiden (SO2 en S03) in de atmosfeer ont-
staan door de verbranding van zwavelhoudende producten,
bijvoorbeeld organische, zwavelcomponenten in steenkool
en petroleum (zoals thiofeen), pyriet (FeS2) als dusdanig en
als component in steenkool, waterstofsulfide (H2S) in gas-
bellen en metaalsulfiden in ertsen. Er zijn allerlei redenen om
deze materialen to oxideren: pyriet wordt verbrand tijdens de
productie van zwavelzuur, waarbij SO2 vrijkomt, metaalert-
sen worden verhit om de zwavel weg to branden en het me-
taal over to houden (zoals zink, koper en lood), water-
stofsulfide wordt gescheiden van natuurlijk gas en gedeelte-
lijk verbrand tot S021 steenkool en petroleum ten slotte wor-
den verbrand in verwarmingsinstallaties om energie op to
wekken (KLINGSPOOR en COPE, 1987).

Figuur 10

Jaarlijks wordt er 70 tot 80 miljoen ton SO, uitgestoten,
waarvan 40 % van energiebronnen. Van dit deel komt drie-
kwart van de verbranding van steenkool. De verbranding van
steenkool neemt dus duidelijk het leeuwendeel van de to-
tale uitstoot voor haar rekening (VERNON en JONES, 1993). In
bijna alle installaties die de ongewenste zwaveloxiden pro-
duceren, is er voor een eenheid in het proces gezorgd om
S02 to recupereren. Er zal echter altijd een zekere vorm van
vervuiling optreden, omdat het opzuiveren nooit voor 100 %
mogelijk is.

Zwaveldioxide is een kleurloos gas met een irriterende geur
en smaak. Het is zeer wateroplosbaar en heeft een zuur ka-
rakter. S02 irriteert de luchtwegen en bij hoge concentraties
kan het ademhalingsproblemen (veranderingen in de long-
functie) veroorzaken, vooral bij mensen met astma of chro-
nische longziekten. S02 kan nadelige effecten hebben op de
vegetatie omdat het rechtstreeks door planten opgenomen
wordt. S02 is ook in belangrijke mate mee de oorzaak van
de verzuring van het milieu. Bovendien speelt S02 een be-
langrijke rol in de versnelde verwering van historische ge-
bouwen en in metaalcorrosie (SLACK en HOLLINDEN, 1975).
Een ander nadeel is dat het voorkomen van sulfaataeroso-
len in de atmosfeer een afkoelend effect heeft op het klimaat
van de aarde, omdat het zonlicht verstrooid wordt als er
geen wolken zijn en omdat de sulfaataerosolen fungeren als
condensatienuclei van wolken.

3.1. Vervuilingsgraad in Vlaanderen en Nederland
De langetermijnevolutie van de mediaanwaarde sinds 1979
(op basis van dagwaarden) zien we in figuur 10. De EU-
grenswaarde voor SO2 bedraagt 80 pg/m3 (Vlaamse Milieu-
maatschappij, 2000).
De waarden voor industrie, steden, voorsteden en landelijke
gebieden zijn telkens een gemiddelde voor Vlaanderen. De
laatste jaren deden zich geen periodes van hoge S02-lucht-
verontreiniging voor. Zowel in Belgie als in de naburige lan-
den zijn de S02-emissies immers sterk gedaald. Ook de
gunstige meteorologische omstandigheden die verbonden
zijn aan een goede verspreiding, speelden hierin een rol.

De laatste grote S02-pollutie dateert van januari 1987. De
evolutie in de periode 1979-1999 is dalend. Dit verloop is ty-
perend voor zowel industriele, stedelijke, voorstedelijke als
landelijke stations. De hoogste concentraties van S02 me-
ten we logischerwijs in industriele stations, de laagste in de

Langetermijnevolutie van de S02-mediaanwaarden voor de verschillende stations sedert 1979 in Vlaanderen
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Figuur 11 Langetermijnevolutie S02-mediaanwaarde sedert
1987 in Nederland
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- 3.2.1. Primaire maatregelen
Desulfurisatie in olieraffinaderijen telt drie opeenvolgende
stappen (SPEiGKT, 1981).

Eerst destilleren we de ruwe olie door hem in verschillende
fracties met toenemend molecuulgewicht to splitsen-. Zo krij-
gen we van lichte naar zware producten respectievelijk gas-
sen, LPG, benzine, kerosine, diesel, scheepsolie en asfalt. Al
deze fracties kunnen zwaveiverbindingen bevatten, hoewel
het grootste deel van de zwavel in niet-vluchtige producten
zoals cokes geconcentreerd wordt.

In de tweede stap maken we. Iichtere producten uit de
zwaardere. Dit gebeurt in de verschillende destillatie- en
kraakprocessen. De belangrijkste zijn de gewone destillatie-
processen, visbreaking (waarbij zwaardere olie onder milde
condities thermisch gekraakt wordt tot minder viskeuze lich-
tere fracties), katalytische krakers (met katalysatoren geba-
seerd op gemodificeerde aluminosilicaten) en hydrokraking
(een combinatie van kraking, hydrogenatie en isomerisatie).
Ook voor hydrokraking zijn katalysatoren nodig. De meest
gebruikte zijn zure montmorillonieten, alumina, silica-alumina
en zeolieten.

In de derde stap behandelen we producten die na het kra-
ken nog to veel zwavel bevatten verder. Dit gebeurt in het
hydrodesulfurisatieproces, waarbij waterstof met de compo-
nenten uit de ruwe olie reageert volgens reactie:

R-SH + H2 --) RH + H2S (9)

jaar

landelijke. In Nederland nemen we dezelfde situatiewaar. Fi-
guur 11 geeft een overzicht van de mediaan in Nederland
sinds 1987 (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
2000).

In 1997 bedroeg de mediaan 3,4 pg/m3. De grens- (75 pg/
m3) en richtwaarde (30 pg/m3) voor de mediaan werden ner-
gens overschreden. Ook in Nederland blijft de mediaan-
waarde jaar na jaar dalen. Gemiddeld was de daling over de
afgelopen Lien jaar ongeveer 6 %.

3.2. Technieken voor het ontzwavelen van afvalgassen
Er zijn drie mogelijkheden om de zwavelemissies to reduce-
ren. In de eerste plaats kunnen we de zwavelhoudende
brandstof zelf nog voor de verbranding ontzwavelen. Deze
zogenaamde primaire maatregel kan in desulfurisatie-instal-
laties in olieraffinaderijen gebeuren. Verder kunnen we het
verbrandingsproces aanpassen om een verlaagde zwavel-
uitstoot to bereiken. Tot slot kunnen we de rookgassen, voor
ze in de atmosfeer terechtkomen, behandelen om de zwa-
velconcentratie to doen dalen. Deze laatste benadering
hoort thuis bij de secundaire maatregelen.

Figuur 12

Figuur 12 geeft een schematisch overzicht van een hydro-
desulfurisatie-eenheid.

Eerst brengen we de ruwe olie op iets hogere druk clan de
reactordruk, waarna we hem mengen met heet gas uit de re-
cyclatie-eenheid en vervolgens tot de juiste temperatuur ver-
warmen. Dan sturen we de ruwe olie over het katalysator-
bed (waarvan de katalysatorpartikels een grootte van 3 tot
6 mm hebben) in de reactor, waar de temperatuur 455 °C
bedraagt en een druk tot 3 000 psi kan heersen. De contact-
tijd bedraagt een half tot anderhalf uur en de liquid hourly
space velocity 5 tot 8 h-1. Alle reacties zijn exotherm. Zo be-
draagt AH°,ooK voor thiofeen en ethaanthiol respectievelijk
-66,98 en -16,77 Kcal/mol.

De uitlaatgassen stromen over warmtewisselaars om to koe-
len en het gedesulfuriseerde product wordt,gescheiden van
het gas van de recyclatie-eenheid. Een mogelijke neven-
reactie is het breken van koolstof-koolstofbindingen. Vervol-
gens voegen we waterstof toe en er vormen zich verbindin-

Schematisch overzicht van een hydrodesulfurisatie-eenheid
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gen met een lager kookpunt. De snelheidsreactie kunnen we
als volgt schrijven:

rHDS -
1 + KARPAR + KH2SPH2S + KH2PH2

waarbij PAR, PH2S en PH2 de partiele drukken van respectie-
vdlijk de aromaten (of olefines), waterstofsulfide en water-
stof zijn. In de praktijk is het erg moeilijk om het desulfurisa-
tieproces en het hydrogenatieproces van elkaar to scheiden.
De meestgebruikte katalysatoren in dit proces zijn Co-Mo-
AI203, Ni-Mo-AI203 en Ni-W-A1203 (RANNEY, 1975). In plaats
van alumina kunnen ook silica, silica-alumina of zeolieten
dienstdoen als drager.
Het overgrote deel van de zwavel die we uit de olie halen,
komt als H2S terecht in procesgassen waaruit het door was-
sing met een amineoplossing (bijvoorbeeld alkanolamines) in
tegenstroom verwijderd wordt. We desorberen de H2S uit de
oplossing in een stripper. Dit gecohcentreerde H2S-gas gaat
naar een Claus-eenheid. Daar oxideren we in een eerste
thermische stap eenderde van de H2S met lucht bij hoge
temperaturen (tussen 1 000 en 1 400 °C):

2H2S + 302 -4 2SO2 + 21-120 (10)

De niet-verbrande H2S reageert vervolgens in een kataly-
tische stap met S02 tot zwavel bij 200 tot 350 °C volgens
de reactie:

2H2S +'SO2 -> 3S + 2H2O (11)

Zwavel wordt verkocht aan zwavelzuurfabrieken en aan de
rubberindustrie. De reductie van de S02-emissie van raffi-
naderijen de laatste jaren is vooral to danken aan verbete-
ringen van het Claus-proces.
- 3.2.2. Secundaire maatregelen
In tegenstelling tot het merendeel van de DeNO.-systemen
die volgens een in situ-katalytisch proces verlopen, steunt
de ontzwaveling van de rookgassen die de verbrandingsin-
stallaties uitstoten, grotendeels op absorptie/desorptiepro-
cessen. Het overgrote deel van de ontzwavelingseenheden
gebruikt een alkalisch sorbent om de zwavel chemisch to
binden.

Figuur 13 Voorstelling van een natte gaswasser

We kunnen de ontzwavelingstechnieken in twee categorieen
verdelen: regeneratieve en niet-regeneratieve systemen, af-
hankelijk van de manier waarop we het sorbent behandelen
nadat het verzadigd is met zwaveldioxide. In niet-regenera-
tieve systemen voeren we het verzadigde sorbent of als af-
val of verkopen we het als een bijproduct, bijvoorbeeld gips.
In regeneratieve systemen desorberen we zwaveldioxide van
het sorbent na de absorptie. Daarna brengen we het gere-
genereerde sorbent weer in de ontzwavelingseenheid. Het
afgescheiden zwaveldioxide wordt op zijn beurt verder be-
handeld om zwavel of zwavelzuur to verkrijgen. Het meren-
deel van de operatieve ontzwavelingseenheden zijn van het
niet-regeneratieve type. Ze gebruiken een op calcium geba-
seerd sorbent. De vroegere systemen voerden het verza-
digde sorbent hoofdzakelijk als afval weg.
Er zijn een aantal redenen waarom we regeneratieve eenhe-
den veel minder gebruiken dan niet-regeneratieve. Ten eer-
ste zijn regeneratieve processen veel duurder en moeilijker
in opbouw en gebruik. Ten tweede heb je voor regeneratieve
processen een afzetmarkt nodig voor het eindproduct. Bo-
vendien hangt de financiele haalbaarheid van het systeem
volledig of van de (niet to voorspellen) prijs die de markt voor
dit product betaalt. Gezien de toenemende milieuregulerin-
gen en de afnemende trend om afval to storten, zullen we
de regeneratieve processen echter hoe langer hoe meer
moeten toepassen.

In wat volgt overlopen we de meest recente ontwikkelingen
op het gebied van niet-regeneratieve en regeneratieve pro-
cessen. We eindigen met een korte bespreking van de ka-
talytische oxidatie en reductie van SO2.

3.2.2.1. Niet-regeneratieve systemen

3.2.2.1.1. Het natte gaswassingsproces

In een nat gaswassingsproces (wet scrubbers) brengen we
het rookgas in tegenstroom in contact met een alkalisch sor-
bent in een open neveltoren (open spray tower). We kunnen
het sorbent eventueel eerst in de oven injecteren (zoals bij
droge gaswassers, zie verder). Het gecalcineerde sorbent
gaat vervolgens naar de eigenlijke gaswasser met het gas.
Veelvoorkomende sorbenten zijn kalk, gebluste kalk of een
mengsel van gebluste kalk en basische vliegas. Figuur 13
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toont een schematische voorstelling van een natte gaswas-
ser. Het zwaveldioxide in de rookgassen reageert met het
sorbent in de toren om een onoplosbare calciumverbinding
to vormen. De mogelijke reacties zijn:

CaCO3 ---> CaO + CO, (12)

CaO + SO2 -* CaSO3 (13)

CaSO3 + 1/202 CaSO4 (14)

CaCO3 + S02 + 1/202 -> CaSO4 + CO2 (15)

Het sulfiet vormt na oxidatie CaSO4, dat afgescheiden en
ontwaterd wordt. Daarna voeren we het gedroogde sulfaat
of of werken het op tot een economisch interessant product.
Door het invoeren van een oxidatiestap, ofwel tijdens het
gaswassingsproces zelf ofwel in een aparte eenheid, kun-
nen we gips vormen.
Vaak gaat een eerste gaswasser aan de eigenlijke zuive-
ringsstap vooraf. Dit biedt drie belangrijke voordelen: het
gas wordt gekoeld, het wordt voor een eerste maal bevoch-
tigd en de haliden (zoals chloriden en fluoriden) worden
weggefilterd, wat de kwaliteit van het eindproduct gevoelig
verbetert.

3.2.2.1.2. Het droge gaswassingsproces

Bij het droge gaswassingsproces (ook wel kalksteeninjectie
genoemd) injecteren we een alkalisch sorbent in een verne-
veler (spray dryer) in het verwarmde rookgas. Nadat de
slurry of het sorbent geatomiseerd zijn om een goede men-
ging met het rookgas mogelijk to maken, verdampen we ze
waardoor de vloeibare zouten neerslaan. De geprecipiteerde
partikels worden gedroogd en opgevangen in de collector,
terwijl het gezuiverde rookgas langs een verwarmer naar de
schoorsteen gaat. Figuur 14 toont een schema van een
droge gaswasser.
Meestal gebruiken we gebluste kalk als sorbent, maar als
we een volledig droog eindproduct willen, kan Na2CO3. ook.
In het geval van gebluste kalk zijn de mogelijke reacties:

CaCO3 -a CaO + CO, (16)

CaO + SO, -4 CaSO3 (17)

CaSO3 + 1/202 - * CaSO4 (18)

CaO + S02 + '/202 --> CaSO4 (19)

CaCO3 + S02 + 1/202 CaSO4 + CO, (20)

4CaSO3 ---> 3CaSO4 + CaS (21)

CaSO3 - CaO + S02 (22)

CaSO4 -> CaO + SO3 (23)

CaCO3 is zelf niet zo reactief; vooral CaO (gevormd door de
calcinatie van het carbonaat) is op hoge temperaturen
L+ 950 °C) reactief genoeg om to reageren met S02. Van-
wege de concentratie S02 in de gasfase wordt algemeen
aangenomen dat de limiterende factor bij de S02-absorptie,
namelijk de diffusie door het oppervlak van het kalksteen-
partikel, een eerste-orde-chemische reactie is. Nadat er en-
kele moleculen SO2 door het oppervlak gediffundeerd zijn,
wordt de interne diffusie snelheidsbepalend.
Het grote voordeel van het droge proces ten opzichte van,
het natte is dat we de rookgassen in droge processen niet
koelen. Zij verlaten de schoorsteen met dezelfde tempera-
tuur als zou er geen ontzwavelingseenheid voor staan. Natte
processen daarentegen, koelen de afvalgassen, waardoor ze
sneller neerslaan nadat ze de schoorsteen verlaten hebben.
Droge processen hebben echter drie grote nadelen:
1) de absorptiegraad S02 is relatief Iaag, wegens de korte

retentietijd in de oven en wegens de moeilijke diffusie van
S02 tot in het binnenste van de kalksteenpartikels;

2) de kalksteen kan reageren met assen in de oven zodat
verstoppingen ontstaan, met een drukval tot gevolg;

3) ongereageerde kalksteen reduceert de efficientie van de
precipitators.

Wegens deze nadelen kunnen we besluiten dat droge pro-
cessen niet ideaal zijn voor het ontzwavelen van afvalgas-
sen.

3.2.2.1.3. Het dubbele alkaliproces

Zoals in het natte gaswassingsproces produceert het dub-
bele alkalisysteem onoplosbare calciumverbindingen, die
dan verwijderd en ontwaterd worden.
Anders dan bij het natte schrapingsproces zijn de absorptie
van S02 en de productie van afval (CaSO3 of CaSO4) ge-
scheiden, doordat het toevoegen van kalk of kalksteen buii-
ten de gaswasser gebeurt (figuur 15)'. In de absorptiestap
gebruiken we meestal een waterige oplossing van natrium-
barbonaat, maar soms ook alum iniumsulfaat en magnesium-
hydroxide. De oplossing wordt dan buiten de gaswasser ge-
regenereerd met kalk of kalksteen tot CaSO3 of CaSO4. Oxi-
datie kan eventueel nog gips produceren.

Figuur 14 Overzicht van een droge gaswasser
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Figuur 15 Voorstelling van het dubbeie alkaliproces
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3.2.2.1.4. Het Walther-proces

Het Walther-proces is een nat gaswassingsproces waarbij
we een waterige ammoniakoplossing gebruiken om zwavel-
dioxide to verwijderen. In de tweede stap verwijdert een
reactie met ozon en ammoniak NO,,. De eindproducten van
de ontzwavelingseenheid en DeNOx-eenheid worden samen
verder omgezet tot een eindproduct dat we als meststof
kunnen gebruiken.
- 3.2.2.2. Regeneratieve processen

De regeneratieve processen zijn veel gevarieerder dan de
niet-regeneratieve. We passen ze ook op veel kleinere
schaal toe. Het is daarom onmogelijk om een overzicht van
alle technologieen to geven. Tabel 4 tracht een beeld to ge-
ven van vaak gebruikte processen, samen met hun eindpro-
duct.

Tabel4 Enkele vaak gebruikte regeneratieve systemen, samen
met hun eindproduct

Proces Eindproduct

Magnesium oxide absorption- proces H2SO4

Wellman-Lord-proces so,
Katalytisch oxidatieproces 70 % H2S04

Chiyoda Thorough bred-proces CaSO4

Shell-proces S02

Bergbau Forschung-Foster Wheeler-proces so,
Esso Chemically Active Fluidised Bed S02

North American Rockwell Molten Carbonate H2S

Mitsui-BF-systeem H2S04

Om de lezervoeling to geven met de verschillende mogelijk-
heden, komen hier vier vaak gebruikte technologieen uit de
tabel aan bod.

3.2.2.2.1. Het Wellman-Lord-proces

Het Wellman-Lord-proces is tegenwoordig het meest ge-
bruikte regeneratieve proces om rookgassen to ontzwave-
len. Een natriumsulfietoplossing absorbeert zwaveldioxide,

f

Absorptietrap Natrium-
carbonaat

LRegeneratorriKalk of
kalksteen CaSO3

waarbij het sulfiet reageert tot bisulfiet en thermische ont-
binding in een verdampings- of kristallisatie-eenheid de op-
lossing regenereert. Figuur 16 toont een schematisch over-
zicht van het Wellman-Lord-proces. De regeneratie-eenheid
condenseert zwaveldioxide gedeeltelijk om het meeste wa-
ter to verwijderen. De stoom gebruiken we om de sulfietop-
lossing opnieuw op to lossen na de verdampings/kristallisa-
tie-eenheid. Het geregenereerde zwaveldioxide kunnen we
aanwenden voor de productie van zwavelzuur, zwavel of
vloeibaar zwaveldioxide. De aanwezigheid van 02 en SO,
begunstigt de vorming van opgelost natriumsulfaat. Om de
concentratie aan sulfaat laag genoeg to houden, moeten we
het uit de verdamper verwijderen. Grote nadelen van het
Wellman-Lord-proces zijn de hoge energiekosten en de
grote gevoeligheid voor onzuiverheden in de rookgassen.

3.2.2.2.2. Actieve kool

Verwijderingsprocessen met actieve kool (zoals het Mitsui-
BF-systeem) bestaan uit twee of drie stappen: adsorptie,
desorptie en eventueel nog recuperatie van de bijproducten.
Eerst wordt zwaveldioxide geadsorbeerd op het oppervlak
van de poreuze actieve kool. Het geadsorbeerde zwaveldi-
oxide kan dan met zuurstof en stoom reageren om zwavel-
zuur to vormen. De actieve kool wordt thermisch geregene-
reerd en weer naar de reactor geleid. Een groot voordeel
van dit proces is dat we de verzadigde actieve kool ook
kunnen gebruiken om stikstofoxiden to verwijderen als we
ammoniak toevoegen. Dit proces kunnen we dus toepassen
om tegelijkertijd stikstof- en zwaveldioxiden to verwijderen.
. 3.2.2.2.3. Magnesiumoxide

We kunnen ook gebruikmaken van gehydrateerd magne-
siumoxide in een nat systeem om zwaveldioxide to verwij-
deren in een vernevelingstoren. SO2 reageert met het mag-
nesiumhydroxide om magnesiumsulfaat en kleine hoeveel-
heden magnesiumsulfiet to vormen. Het gedroogde magne-
siumsulfiet en magnesiumsulfaat worden met cokes
geregenereerd in een calcinatie-eenheid om de reductie van
sulfaat to bevorderen. Er komt een gas vrij, rijk aan zwavel-
dioxide, dat we verder kunnen bewerken om zwavelzuur,
zwavel of vloeibaar zwaveldioxide to vormen.
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Figuur 16 Schematisch overzicht van het Wellman-Lord-proces
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3.2.2.2.4. Katalytische reductie en oxidatie

Zoals vermeld is het concentreren van SO, in de ontzwave-
ling met adsorptie/desorptieprocessen de eerste en meest
cruciale stap. Daarom is men op zoek gegaan naar syste-
men om S02 in situ to recupereren, dus in de gasstroom
zelf. De aandacht ging vooral naar het oxideren van SO, tot
SO3 of naar het reduceren van S02 tot zwavel. Zwavel is in
zijn elementvorm bruikbaar en hoeft dus niet verder bewerkt
to worden. SO, daarentegen verwerken we verder tot
H2SO4, ofwel laten we het absorberen door een materiaal
om het tot een bruikbaar product om to zetten.
Reductie tot zwavel wordt nergens commercieel toegepast,
we zullen er dan ook niet verder op ingaan. Oxidatiereacties
gebruiken we wel; ze zijn meestal van het droge type. Er zijn
slechts een paar voorbeelden van natte oxidaties bekend. In
wat volgt geven we dan ook alleen maar een korte bespre-
king van het droge type. We stippen ook nog aan dat het re-
generatieve proces met actieve kool in feite ook een oxida-
tieproces is. Aangezien S02 echter eerst moet absorberen
op de kool, klasseren we het toch bij de adsorptie/desorp-
tieprocessen.
De meeste oxidaties gebeuren bij hoge temperatuur (bijvoor-
beeld 450 °C), zoals het Bayer Double Contact-proces voor
zwavelzuurinstallaties en het Monsanto Cat-Ox-proces. De
eenvoudigste methode van droge oxidatie is de rookgassen
over een katalysator laten stromen, nadat eerst het fijne stof
verwijderd is. In de meeste gevallen gebruiken we een V2O5-
katalysator. Hoewel H2SO4 meestal het eindproduct is, kun-
nen we SO, na oxidatie tot SO, nog met andere stoffen dan
met water in contact brengen om andere producten to vor-
men. Figuur 17 geeft een schematische voorstelling van het
Cat-Ox-proces (CONCAWE, 1972).

We sturen de afgassen eerst door de precipitator om het
grootste deel van de stofpartikels to verwijderen. Vervolgens
stroomt het gas over het katalysatorbed (V2O5), waar SO2 bij
470 °C met de verwarmde Iucht reageert tot SO,. Na afkoe-
ling tot 100 a 200 °C in de warmtewisselaar condenseert het
gas in de absorptietoren, waar H2SO4 ontstaat na toevoe-
ging van water. We scheiden H2SO4 of en recycleren het
eventueel, terwijl we het rookgas naar de schoorsteen voe-
ren. Oxidaties kunnen ook op lagere temperaturen, zoals bij
het Tyco Chamber-proces, maar dan wordt men geconfron-
teerd met een aantal technische beperkingen. Daarom pas-
sen we ze niet vaak toe.
4. Afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen

De gasvormige verbindingen van koolstof en waterstof die in
de natuur en in verontreinigde lucht voorkomen, omvatten
een breed spectrum van verbindingen uit de organische
scheikunde. Omdat koolstof bindingen vormt met waterstof,
zuurstof, stikstof, zwavel, chloor, fluor en tegelijkertijd met
zichzelf om rechte ketens, vertakte ketens, cyclische verbin-
dingen en cyclische verbindingen met vertakkingen to vor-
men, is het aantal stoffen bijna onbeperkt (Vlaamse Milieu-
maatschappij, 2000). Al deze verbindingen catalogiseren we
onder de naam vluchtige koolwaterstoffen (VOS). Wij spit-
sen ons verder toe op de afbraak van koolwaterstoffen met
een of meer chlooratomen, de zogenaamde gechloreerde
koolwaterstoffen (CVOC).

Gechloreerde koolwaterstoffen komen voor in afvalgassen
van industriele installaties waar gechloreerde producten ver-
vaardigd worden of waar ze als tussenproduct nodig zijn, of
in afvalgassen van huisvuilverbrandingsinstallaties.

Gechloreerde koolwaterstoffen gebruiken we voor vele doel-
einden. Zo treffen we bijvoorbeeld een groot aantal soiven-
ten aan in deze groep. Sommige van deze solventen zijn
toxisch (tetrachloorstof is bijvoorbeeld kankerverwekkend).
Ook basisproducten voor polymeerchemie kunnen gechlo-
reerd zijn, zoals vinylchloridemonomeer (VCM). Andere, zo-
als 1,2-dichloorethaan (DCE), zijn industriele afvalproducten.

Behalve solventen, basischemicalien en DCE vinden we in
deze groep ook nog trichloorethaan (TCE) als belangrijkste

vertegenwoordiger. TCE gebruiken we in de stomerij en bij
het ontvetten van industriele installaties (GONZALEZ-VELASCO
et al., 2000).

Een andere veelvoorkomende verbinding is chloroform.
Chloroform is stabiel genoeg om tot de hogere lagen in de
atmosfeer (waar de ozonlaag zich bevindt) to diffunderen al-
vorens of to breken. Het vrijgezette chloor leidt op zijn beurt
tot de afbraak van de ozonlaag. Dit probleem doet zich ook
scherp voor bij het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen
(CFK's). Deze stoffen werden tot voor kort gebruikt als drijf-
gas, als expansiegas en als koelmiddel in koelinstallaties.
Dus met het oog op de volksgezondheid (carcinogene pro-
ducten) en op het milieu (ozonafbraak) is het belangrijk om
de emissie van CVOC's to beperken.

4.1. Vervuilingsgraad in Vlaanderen en Nederland

In Vlaanderen komen de hoogste concentraties van gechlo-
reerde koolwaterstoffen (vooral vinylchloride en 1,2-dichloor-
ethaan) voor in Tessenderlo (Vlaamse Milieumaatschappij,
2000). De richtwaarde voor vinylchloride, namelijk 1 pg/m3,
genoemd door Vlarem Titel 11, werd in 1998, in tegenstelling
tot in 1997, niet meer overschreden. De richtwaarde
(1 pg/m3 als jaargemiddelde) en de grenswaarde van
10 pg/m3 werden in beide kalenderjaren ruim gerespecteerd.
De richtwaarde voor 1,2-dichloorethaan die de WGO voor-
stelt, poneert 700 pg/m3 als daggemiddelde. Ze werd in
beide kalenderjaren in alle stations ruim gerespecteerd.
Figuur 18 geeft een overzicht van de emissies van CVOC's
in Nederland van 1992 tot 1997 (Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu, 2000). Zoals blijkt uit deze figuur, is er
over de laatste jaren geen duidelijke trend in de regionale
concentraties waarneembaar. Er zijn wel schommelingen ten
opzichte van het begin van de jaren tachtig. In steden en
drukke straten is de lokale bijdrage over de laatste jaren fors
afgenomen en in 1997 zelfs vrijwel afwezig. De emissies van
deze stoffen zijn over deze periode ongeveer gehalveerd,
wat bevestigd wordt door de daling van de lokale bijdrage.

4.2. Technieken voor de afbraak van gechloreerde
koolwaterstoffen

De meestgebruikte techniek om rookgassen met CVOC's to
zuiveren is nog steeds het verbranden ervan in een gewone
of een katalytische verbrandingsoven (LESTER, 1999; GONZA-
LEZ-VELASCO et al., 2000). Gezien de nadelen van de al dan
niet gekatalyseerde verbrandingsprocessen (zie verder),
wordt er vandaag intensief onderzoek gedaan naar goedko-
pere alternatieven om afvalgassen to zuiveren van CVOC's.
Binnen deze alternatieven lijkt de katalytische afbraak het
meest succesvol to worden. In wat volgt bespreken we eerst
de (katalytische) verbranding. Omdat we de katalytische af-

Figuur 18 Emissies van CVOC in Nederland van 1992 tot 1997
in pg/m3
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braakprocessen tegenwoordig nog niet industrieel toepas-
sen, geven we vervolgens een overzicht van de systemen en
katalysatoren met de beste resultaten op onderzoeks- en
proefniveau.

- 4.2.1. Verbrandingsprocessen
Bij deze vorm van opzuiveren verbranden we de afvalgas-
sen bij een temperatuur tussen 800 °C en 1 200 °C, afhan-
kelijk van het soort installatie. Vroeger gebeurde dit op volle
zee en loosden we de verbrandingsproducten zonder ver-
dere omzetting. We gingen er toen van uit dat de oceaan
genoeg buffercapaciteit bezat.

Tegenwoordig zuiveren we de restproducten van alle toxi-
sche verbindingen alvorens ze to lozen, of we gebruiken ze
opnieuw in industriele syntheseprocessen.

De verbrandingsinstallatie van Indaver op de Antwerpse Lin-
keroever bijvoorbeeld, zuivert de verbrandingsproducten
volledig op (Ingenieursblad, 1991). De aanvoer van de afval-
stoffen gebeurt in vloeibare vorm en de vloeibare koolwater-
stoffen worden meestal onmiddellijk vanuit de transportcon-
tainer in de statische oven geinjecteerd. We kunnen de vol-
ledige verbranding van de koolwaterstoffen maar onder be-
paalde voorwaarden uitvoeren.
In de eerste plaats zorgen we voor een voldoende hoge
temperatuur. Pas als een temperatuur van 1 200 °C bereikt
is, brengen we de afvalstoffen in de brander. Een verbiijftijd
van ongeveer drie seconden zorgt voor een volledige ver-
branding. De rest van de procedure is er volledig op gericht
om alle gechloreerde producten uit de rookgassen to halen.

In de volgende stap koelen we de rookgassen in een fractie
van een seconde of van 1 200 °C tot 70 °C, om een 'de
novo-synthese' van dioxines onmogelijk to maken. Het
afkoelen gebeurt in een sproeikegel van water en HCI. Dit is
de eerste stap van de gaswassing. De zoutzuuroplossing
komt samen met de rookgassen in de tweede en turbulente
fase van de (zure) gaswassing terecht; dit is natte gaswas-
sing. In deze fase lost het zoutzuur op in water en zo kun-
nen we 95 % ervan uit de rookgassen verwijderen

In de derde stap van de gaswassing scheiden we de reste-
rende 5 % HCI of met een natte gaswassing en een druppe-
lafscheider. De alkalische gaswassing ten slotte omvat twee
verschillende stappen. Een NaOH-oplossing verwijdert hier
het chloorgas en de laatste sporen HCI uit de rookgassen.
Het afvalwater van al deze fasen behandelen we dan verder
in de dechloreertank.
Figuur 19 toont een foto van de statische verbrandingsoven
van Indaver. De emissie van de gezuiverde rookgassen ge-
beurt langs een 60 m hoge schoorsteen, waar de hoeveel-
heid S021 CO, HCI, HF, koolwaterstoffen, NO., stof en C12
automatisch gemeten worden.

In het BASF-proces, tussen 1975 en 1980 ontwikkeld voor
de verbranding van chloorhoudend afval uit de productie
van vinylchloridemonomeer, worden de restproducten op-

Figuur 19 Statische verbrandingsoven van Indaver

nieuw gebruikt (DEPREZ, 1987). Figuur 20 geeft een overzicht
van dit proces.

De installatie maakt het mogelijk het gevormde verbran-
dingsgas (HCI) zonder drukverhoging en samen met het vrij-
gekomen HCI-gas van de vinylchloridemonomeervorming
toe to voegen aan het oxychloreringsproces:

C2H4 + 2HCI + 1/202 C2H4CI2 + H2O (24)

Het gevormde 1,2-dichloorethaan wordt dan gekraakt en er
ontstaat vinylchloridemonomeer. De vloeibare chloorkoolwa-
terstofmengsels verbranden bij verhoogde druk (7 tot 8 bar)
en met zuivere zuurstof. We verstuiven het mengsel in de
verbrander. Een speciale brander mengt de zuurstof inten-
sief met de brandstofnevel. Injectie van zoutzuur, onttrok-
ken aan de waskoel kring loop, koelt de hete verbrandings-
gassen (800 tot 850 °C) onmiddellijk en heel snel tot 80 a
100 °C, waarna ze gereinigd worden. We moeten de metaal-
zouten verwijderen omdat die als katalysatorgif optreden.
Vervolgens drogen we de gassen en voeren ze naar het oxy-
chloreringsproces.
Er zijn, behalve de onherroepelijke milieuschade in het ge-
val van de lozingen in zee, echter nog drie belangrijke nade-
len verbonden aan deze verbrandingsprocessen: de hoge
temperatuur vergt hoge energiekosten, de verbrandings-
ovens moeten uit zeer sterke, brandbestendige materialen
bestaan, wat zware investeringskosten meebrengt, en ten
slotte kunnen er bij het verbrandingsproces verbindingen
ontstaan die meer toxisch zijn dan de CVOC's zelf. Bekende
voorbeelden hiervan zijn dioxines en polychloorbifenylen
(PCB's). Daarom wordt er tegenwoordig intensief onderzoek
gedaan naar andere methoden.
- 4.2.2. Katalytische oxidatieprocessen
Oxidatieve afbraak over katalysatoren blijkt een waardig al-
ternatief to zijn voor verb randingsprocessen. Bij dit soort
processen reageren de CVOC's met zuurstof (dit wil zeggen
dat ze verbranden of geoxideerd worden) tot voornamelijk
C02 en HCI. In het geval van CH2CI2 bijvoorbeeld, kunnen
we de reactie dan schrijven als:

CH2CI2 + 02 -) C02 + 2HCI (25)

Voor trichloorethyleen bijvoorbeeld, levert de reactie HCI en
CI2 op volgens:

CH2CCI3 + OZ --> 2CO2 + HCI + CI2 (26)

We onderscheiden twee belangrijke groepen van katalysa-
toren (PADILLA et al., 1999): edelmetalen op drager en tran-
sitiemetalen op drager.
- 4.2.2.1. Edelmetalen op drager

In deze reeks lijken de op platinum of palladium gebaseerde
katalysatoren het meest beloftevol (CORELLA et al., 2000). Als
drager gebruiken we soms zeolieten, SiO2 of TiO2, maar
meestal y-AI2O3. Het belangrijkste nadeel van dit soort ka-

Figuur 20 Overzicht van het BASF-proces voor de verbranding
van chloorhoudend afval bij de productie van vinylchloridemono-
meer
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talysatoren is de deactivatie door HCI en Cl, Deze twee
producten staan altijd in evenwicht met elkaar volgens het
Deacon-evenwicht (SINQUIN et al., 1999):

H2O + Cl, --> 2HCI + 1/202 (27)

Conversies van meer dan 95 % bereiken we bij 450 °C als
de katalysator meer dan 0,8 gewichtsprocent platinum be-
vat. De conversies zijn onafhankelijk van de dampdruk van
de CVOC's en weinig temperatuurafhankelijk tussen 420 en
500 °C. Moleculen die meer chloor- dan waterstofatomen
bevatten verbranden niet zoals reactie 24. In dat geval moe-
ten we waterstofatomen toevoegen in de vorm van koolwa-
terstoffen (bijvoorbeeld propaan) om alle chloor tot HCI to
converteren. Het reactiemechanisme in het geval van CCI4
is als volgt:

2CCI4 + C3H8 + 502 -* 5CO2 + 8HCI _ (28)

- 4.2.2.2. Transitiemetalen op drager

Het grote voordeel van transitiemetalen op een drager is dat
ze weinig deactiveren in de aanwezigheid van HCI en CI2.
Behalve de pure metalen kunnen we ook de oxiden van me-
talen gebruiken. In deze groep zijn de op Cr of Cr2O3 geba-
seerde katalysatoren de beste. Eventueel worden ze gedra-
gen door y-A'201 (KRISHNAMOORTHY et al., 2000). Behalve Cr
komen ook nog Mn, Fe, Co, Ni en Cu als actieve transitie-
metaaloxiden in aanmerking. Eventueel kunnen we ook
mengsels maken van deze metaaloxiden. Een apart geval in
deze reeks zijn de katalysatoren gebaseerd op vanadium.
Dit soort materialen steunt op het type dat we gebruiken bij
de SCR in (BUSCA et al., 1999). Ze zijn
van het V205-03(Mo03)-Ti02-type.
- 4.2.3. Hydrogenolyse over (edel)metaalkatalysatoren

met drager
Onder hydrogenolyse (of hydrochlorering) verstaan we de
breking van de C-Cl-binding, waarbij er een omvorming is
naar de overeenkomstige koolwaterstof. Het grote verschil
met vorige reacties is dat we hier geen zuurstof maar water-
stof als reagens gebruiken. Een mogelijke reactie is:

C3H6CI2 + 2H2 -4 C3H8 + 2HCI (29)

Het zoeken naar katalysatoren die een hoge selectiviteit be-
zitten voor een welbepaalde koolwaterstof is belangrijk. De
meest performante katalysatorformulaties zijn gebaseerd op
Pd, Pt, Ni en Rh als metaal en Si02, AI2O3, Ti02 en Zr02 als
drager. Hoewel deze techniek economische en ecologische
voordelen biedt, zoals het hergebruik van de reactieproduc-
ten en het vermijden van de vorming van toxische bijproduc-
ten (zoals Cl, en COCI2), wordt hij nog niet veel toegepast.
De belangrijkste reden hiervoor is de snelle deactivatie van
de katalysator, waarschijnlijk to wijten aan de interactie tus-
sen HCI en de katalysator, en aan de vorming van cokes,
veroorzaakt door oligomeren op zure plaatsen.

6 CROCKER, M., YISTRA, W. en MAASKANT, O., Toepassing van een
nieuwe generatie DeNO systeem bij de reiniging van rookgas-
sen, in: Lucht, 1996, 4.

7 DEPREZ, L., BASF proces voor verbranding van gechloreerde
koolwaterstoffen, in: Chemie-Magazine, 1987, 6, pp. 41-42.

8 GONZALEZ-VELASCO, J.R., LOPEZ-FONSECA, R., ARANZABAL, A., Gu-
TIERREZ-ORTIZ, J.J. en STELTENPOHL, P., Evaluation of H-type ze-
olites in the destructive oxidation of chlorinated volatile organic
compounds, in Applied Catalysis B: Environmental, 2000, 24,
pp. 233-242.

9 HECK, R.M., Catalytic abatement of nitrogen oxides-stationary
applications, in: Catalysis Today, 1999, 53, pp. 519-523.

10 KLINGSPOOR, J.S. en COPE, D.R., FGD Handbook: flue gas
desulfurisation systems, Londen, IEA, 1987.

11 KRISHNAMOORTHY, S., RIVAS, J.A. en AMIRIDIS, M.D., Catalytic oxi-
dation of 1,2-dichlorobenzene over supported transition metal
oxides, in: Journal of Catalysis, 2000, 193, pp. 264-272.

12 LESTER, G.R., Catalytic destruction of hazardous halogenated
organic chemicals, in: Catalysis Today, 1999, 53, pp. 407-418.

13 LIN, L., COMPARATO, J. en SUN, W., Applications of Urea-Based
Selective Noncatalytic Reduction in Hydrocarbon Processing In-
dustry. Reduction of nitrogen oxide emissions, 1995.

14 PADILLA, A.M., CORELLA, J. en TOLEDO, J.M., Total oxidaton of
some chlorinated hydrocarbons with commercial chromia ba-
sed catalysts, in: Applied Catalysis B: Environmental, 1999, 22,
pp. 107-121.

15 PEREIRA, C.J. en AMIRIDIS, M.D., NO. control from stationary
sources-overview of regulations, technology, and research fron-
tiers, in: Reduction of nitrogen oxide emissions, 1995, 587,
pp. 1-13.

16 PEETERS, J., Atmosfeerchemie, KLILeuven, cursus, 1998.
17 RANNEY, M.W., Desulfurisation of petroleum, Park Ridge, Noyes

Data Corporation, 1975.
18 RAMACHANDRAN, B., HERMAN, R., CHOI, S., STENGER, H., LYMAN, C.

en SALE, J., Testing zeolite SCR catalysts under protocol con-
ditions for NO, abatement from stationary emission sources, in
Catalysis Today, 2000, 55, pp. 281-290.

19 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Jaaroverzicht
2000.

20 SHELEF, M., Selective Catalytic Reduction of Nox with N-free re-
ductants, in Chem. Rev., 1995, 95, pp. 209-225.

21 SINQUIN, G., HINDERMANN, J.P., PETIT, C. en KIENNEMANN, A.,
Perovskites as polyvalent catalysts for total destruction of C1,
C2 and aromatic chlorinated volatile organic compounds, in Ca-
talysis Today, 1999, 54, pp. 107-118.

22 SLACK, A.V. en HOLLINDEN, G.A., Sulfur dioxide removal from
waste gases, Park Ridge, Noyes Data Corporation, 1975.

23 SPEIGHT, J.G., The desulfurisation of heavy oils and residua, New
York, Dekker, 1981.

24 TOQAN, M.A., BEER, J.M., JANSOHN, P., SUN, N., TESTA, A., SHI-
HADEH, A. en TEARE, J.P., Proc. Twenty Fourth Symposium on
Combustion, The Combustion Institute, 1992.

25 VERNON, J.L. en JONES, T., Sulphur and coal, Londen, IEA, 1993.
26 Vlaamse Milieumaatschappij, Evolutie van de luchtkwaliteit in

Vlaanderen voor de periode 1997-1998.
27 Milieuvriendelijke verbranding van gechloreerde koolwaterstof-

fen, in: Ingenieursblad, 1991, 11, pp. 7-8.

Referenties
1 BUSCA, G., BALDI, M., PISTARINO, C., GALLARDO AMORES, J.M.,

SANCHEZ ESCRIBANO, V., FINOCCHIO, E., ROMEZZANO, G., BREGANI,
F. en TOLEDO, G.P., Evaluation of V205-WO3 Ti02 and alterna-
tive SCR catalysts in the abatement of VOC's, in: Catalysis To-
day, 1999, 53, pp. 525-533.

2 BUSCA, G., LIETTI, L., RAMIS, G. en BERTI, F., Chemical and me-
chanistic aspects of the selective catalytic reduction of NO. by
ammonia over oxide catalysts: A review, in: Applied Catalysis B:
Environmental, 1998, 18, pp. 1-36.

3 CENTI, G. en PERATHONER, S., Nature of active species in copper-
based catalysis and their chemistry of transformation of nitro-
gen oxides, in: Applied Catalysis A: General, 1995, 132, p. 179.

4 CONCAWE, Flue gas desulphurisation: interim report, Stichting
CONCAWE, Den Haag, 1972.

5 CORELLA, J., TOLEDO, J.M. en PADILLA, A.M., On the selection of
the catalyst among the commercial platinum-based ones for to-
tal oxidation of some chlorinated hydrocarbons, in: Applied Ca-
talysis B: Environmental, 2000, 27, pp. 243-256.

Procestechnieken en -engineering Afl. 42 (2002) /133



Chemische procestechnieken - 34358 / 16

Procestechnieken en -engineering Afl. 42 (2002),1134



Reacties en reactoren - 38000 / 3

38822 De ideaal gemengde of gradientloze reactor 2- 3

38830 Differentieel versus integraal bedrijf 3- 4

38840 Criteria voor de verwaarloosbaarheid van transporteffecten op korrelschaal 4- 8
'38841 Inleiding 4
38842 Externe concentratiegradienten 4- 5
38843 Externe temperatuurgradienten 5
38844 Interne concentratiegradienten 6
38845 Interne temperatuurgradienten 6
38846 Voorbeeld van een berekening, 7
38847 Experimentele testen voor transportlimiteringen 8

38850 Constructie van reactiesnelheidsvergelijkingen 8-12

38860 Heterogene katalysatoren: chemische reacties, materialen en bereidingswijzen 1 - 18
38861 Inleiding 1 - 3
38862 Katalytische reacties 3- 9
38863 Heterogene katalysatoren 9-14
38864 Bereidingswijzen van heterogene katalysatoren 14 - 18
38865 Conclusies 18

38900 SOORTEN REACTOREN 1 - 6

38910 Buisreactoren 1 - 6
38911 Inleiding 1

38912 Modelvergelijkingen 1 - 2
38913 Fysische parameters 2- 6

38920 Reactoren met gepakt katalysatorbedd 1 - 10
38921 Modelclassificering. 1

38922 Ideaal pseudo-homogeen eendimensionaal model 1 - 3
38923 Pseudo-homogeen eendimensionaal model met effectieve axiale diffusie en geleiding 3- 4
38924 Pseudo-homogeen tweed i mensionaal model voor propstroming met effectieve radiale

diffusie en geleiding 4- 7
38925 Eendimensionaal heterogeen model 7-10

38930 Gas-vloeistofreactoren 1 - 14
38931 Inleiding 1

38932 Modelvergelijkingen voor gas-vloeistofreacties 1- 5
38933 Modelvergelijkingen voor gas-vloeistof-vastreacties 5- 7
38934 De keuze van een reactortype bij gas-vloeistofreacties 7- 8
38935 Gasbelreactoren 8-11
38936 Druppelreactoren 11 - 12
38937 Reactoren voor -parallelle gas- en vloeistofstrornen 12 - 14

38940 Reactoren met complex stromingspatroon 1-12
38941 Inleiding 1- 3
38942 Modelvergelijkingen 3-12

38950 Polymerisatiereactoren 1-16
38951 Inleiding 1- 2
38952 Reactiemechanismen 2- 5
38953 Uitvoering van polymerisatieprocessen 5- 6
38954 Reactoren voor homogene polymerisatie 6-11
38955 Reactoren voor neerslag- of precipitatiepolymerisatie 11 - 12
39856 Reactoren voor suspensiepolymerisatie 12 - 13
38957 Reactoren, voor emulsiepolymerisatie 13-15
38958 Naschrift 15 - 16



Reacties en reactoren - 38000 / 4

Procestechnieken en -engineering Afl. 42 (2002) 1136


