
 

Verspreiding: Beperkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindrapport 

 

Haalbaarheidsstudie emissiereductie van 
houtkachel met elektrostatische filter 
 

 

 

 

Van Poppel Martine, Bart Baeyens, Wim Aerts 

 

 

 

Studie uitgevoerd in opdracht van Divi-Divi 

2018/MRG/R/1510 

 

Februari 2018 

 



Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op de informatie vermeld in dit document berusten bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV 
(“VITO”), Boeretang 200, BE-2400 Mol, RPR Turnhout BTW BE 0244.195.916. De informatie zoals verstrekt in dit document is vertrouwelijke informatie van 
VITO.  Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VITO mag dit document niet worden gereproduceerd of verspreid worden noch geheel of 
gedeeltelijk gebruikt worden voor het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame en ten behoeve van 
werving in meer algemene zin aangewend worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verspreidingslijst 

 

 

I 

VERSPREIDINGSLIJST 

Lieven Slabbinck, Divi-Divi 



Inhoud 

 

 

II 

INHOUD 

Verspreidingslijst _________________________________________________________________ I 

Inhoud ________________________________________________________________________ II 

Lijst van tabellen ________________________________________________________________ III 

Lijst van figuren _________________________________________________________________ IV 

Lijst van afkortingen _____________________________________________________________ V 

 Inleiding _______________________________________________________ 1 HOOFDSTUK 1.

 Beschrijving van de meetopzet _____________________________________ 3 HOOFDSTUK 2.

2.1. Meetopzet 3 

2.1.1. OekoTube filter ______________________________________________________ 3 

2.1.2. Meetopstelling ______________________________________________________ 5 

2.1.3. Verloop van de metingen ______________________________________________ 6 

2.2. Gemeten parameters en technieken 7 

2.2.1. Stof (of PM (particulate Matter)) ________________________________________ 7 

2.2.2. Koolstofmonoxide (CO) en Zuurstof (O2) __________________________________ 9 

 Resultaten metingen ____________________________________________ 10 HOOFDSTUK 3.

3.1. Bemonstering 10 

3.2. Resultaten stofmetingen 10 

3.3. Resultaten gasvormige emissies en condities 12 

 beoordeling literatuur ___________________________________________ 15 HOOFDSTUK 4.

4.1.1. Studie in Wallis _____________________________________________________ 15 

4.1.2. Studie Graz ________________________________________________________ 16 

 Conclusies _____________________________________________________ 19 HOOFDSTUK 5.

Literatuurlijst __________________________________________________________________ 21 

 



Lijst van tabellen 

 

 

III 

LIJST VAN TABELLEN 

Tabel 1: Bemonsteringsperiode van de stofmetingen en tijdstippen waarop hout werd bijgevuld 10 

Tabel 2: Stofconcentraties gemeten voor en na de filter en resulterende reductiepercentages __ 11 

Tabel 3: Gemeten concentraties voor CO (ppm en mg/Nm3) en O2 (%) ______________________ 14 

 



Lijst van figuren 

 

 

IV 

LIJST VAN FIGUREN 

Figuur 1: Schematische voorstelling van de installatie van de OekoTube (infobrochure OekoTube) 4 

Figuur 2: Werkingsprincipe van de elektrostatische filter (bron infobrochure OekoTube) ________ 4 

Figuur 3: Meetopstelling kachel en OekoTube filter _____________________________________ 5 

Figuur 4: stapeling van het hout (links) voor aanmaken bij eerste proef, net na het bijvullen om 
12u17 (rechts) en tijdens het bijvullen (onder) _____________________________________ 6 

Figuur 5: Gastellers en bemonsteringssonde voor stof gebruikt bij de meting voor en achter de filter 
(boven) en bemonsteringssonde voor stof geïnstalleerd achter de filter (onder)___________ 8 

Figuur 6: Bemonsterde stoffilters voor (links) en na (rechts) de filter tijdens de eerste meting ___ 12 

Figuur 7: Bemonsteringssonde na de OekoTube voor test 2 ______________________________ 12 

Figuur 8: Tijdstrend CO- en O2-concentratie tijdens de metingen __________________________ 14 

 



Lijst van afkortingen 

 

 

V 

LIJST VAN AFKORTINGEN 

CO Carbon monoxide of koolstofmonoxide 

CO2 Carbon dioxyde of koolstofdioxide 

KWS Koolwaterstoffen 

PM Particulate Matter 

PM1 Particulate Matter met aerodynamische diameter > 1 µm 

RH of RV Relative Humidity of relatieve vochtigheid 

T Temperatuur  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 





HOOFDSTUK 1 - Inleiding 

 

 

1 

 INLEIDING HOOFDSTUK 1.

Divi-Divi bvba (opgericht in 1991) is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van special 
effects voor binnen en buiten en maken daarbij soms gebruik van vuren. Ze zijn voortdurend op 
zoek naar nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen en wensen ook de milieu-impact te beperken. 

Voor winterevenementen bieden ze houtkachels aan in een innovatief kader. Zo werd voor 
Antwerpen Open onder andere een installatie bestaande uit via een houtvuur verwarmde banken 
bedacht. Divi-Divi bestudeert nu de mogelijkheid om houtkachels voor evenementen te ontwerpen 
en uit te rusten met roetfilter om de milieu-impact te verminderen. 

Divi-Divi heeft VITO gecontacteerd om potentieel van filters te evalueren op het vlak van emissies. 
Een elektrostatische filter (OekoTube) werd naar voor geschoven als eventuele optie. 

Deze oriënterende studie is opgesplitst in twee delen:  

• In een eerste deel wordt een beperkte meting uitgevoerd aan de kachels van Divi-Divi om 
na te gaan in welke mate de emissies gereduceerd worden en of de filter potentieel biedt 
om emissies te reduceren.  

• In een tweede deel wordt de informatie van de OekoTube die Divi-Divi ter beschikking 
(Brunner et al., 2016) heeft bestudeerd.  

Op basis van beide delen wordt het potentieel voor emissiereductie via deze techniek ingeschat.  
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 BESCHRIJVING VAN DE MEETOPZET HOOFDSTUK 2.

Doel van de meetcampagne is om na te gaan of er emissiereductie optreedt door gebruik van 
OekoTube, en of deze filter een potentieel heeft om emissies van de kachels die door Divi-Divi 
gebruikt worden te reduceren. We beogen hierbij geen uitgebreide meetcampagne maar wel een 
relatief eenvoudige meting op de belangrijkste verbrandingsparameters voor en na de 
nabehandelingstechniek om de potentiële emissiereductie in te schatten.  

Metingen werden uitgevoerd waarbij de kachel gebruikt werd zoals onder reële condities. De 
opdrachtgever was aanwezig bij de metingen en heeft het aanmaken en bijvullen van het hout 
uitgevoerd zoals dit normaal gebeurt. Stof werd gemeten voor en na de filter. Metingen werden 3 
maal herhaald waarbij 1 maal de aanmaakfase werd meegemeten. 

2.1. MEETOPZET 

Doel van deze studie is nagaan of de OekoTube een emmissieverlagend effect kan hebben wanneer 
de kachels van Divi-Divi ermee uitgerust worden. In onderstaande wordt kort het werkingsprincipe 
van de OekoTube besproken en vervolgens de meetopstelling en gebruikte meettechnieken 
toegelicht. 

2.1.1. OEKOTUBE FILTER 

De filter die VITO in deze studie getest heeft in opdracht van Divi-Divi is de OekoTube. Bij deze filter 
is het filterend effect gebaseerd op elekrostatische precipidatie. De opbouw van de 
elektrostatische filter is weergegeven in Figuur 1. Het werkingsprincipe is weergegeven in .Figuur 2. 
In het rookgas is een elektrode aangebracht waarop een hoge spanning is aangelegd. Hierdoor 
worden er elektronen vrijgegeven en worden deeltjes in het rookgas negatief geladen. Door 
elektrostatische krachten bewegen de geladen deeltjes naar de wand van de schoorsteen en slaan 
neer op de wand. 

Het is een techniek die ook gebruikt wordt voor het zuiveren van rookgassen bij industriële 
installaties (zie https://emis.vito.be/nl/techniekfiche/droge-elektrofilter).  

 

https://emis.vito.be/nl/techniekfiche/droge-elektrofilter
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Figuur 1: Schematische voorstelling van de installatie van de OekoTube (infobrochure OekoTube) 

 

Figuur 2: Werkingsprincipe van de elektrostatische filter (bron infobrochure OekoTube) 
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2.1.2. MEETOPSTELLING 

Figuur 3 toont de meetopstelling van de kachel met de OekoTube-filter met bemonstering voor 
stof voor en na de filter. De bemonstering boven bevond zich op ongeveer 50 cm boven de externe 
behuizing van de Oekotube. De elektrode heeft een T-vorm en zit bijgevolg nog iets dichter bij de 
bemonstering maar de afstand tussen elektrode en bemonstering bedroeg minstens 2 keer de 
schoorsteendiameter. De bemonstering onder bevond zich op ongeveer 90 cm boven de onderkant 
van de kacheluitlaat en op ongeveer 1 m van de OekoTube. 

Voor de OekoTube werd naast stof ook CO en O2 gemeten. Ter hoogte van de bemonstering na de 
OekoTube werd ook de temperatuur gemeten. 

De OekoTube was voorafgaand aan de metingen reeds gebruikt gedurende enkele weken. 
Voorafgaand aan de metingen was de OekoTube en de schouw gereinigd door de opdrachtgever. 

 

 

Figuur 3: Meetopstelling kachel en OekoTube filter 
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2.1.3. VERLOOP VAN DE METINGEN 

→ Stapeling en bijvullen van het hout 

De verbrandingscondities werden zoveel mogelijk hetzelfde gehouden als tijdens het eigenlijk 
gebruik van de kachel. Wanneer hout wordt bijgevuld zien we een sterkere rookontwikkeling in de 
kachel en zien we ook op de on-linemetingen van CO een stijging (zie verder). 

De meting werd drie maal herhaald (meting 1 – meting 3). Bij de eerste meting werd ook de 
aanmaakfase mee gemeten. Bij de aanmaakfase worden brandversnellers gebruikt (99% alcohol). 

 

   

 

Figuur 4: Stapeling van het hout (links) voor aanmaken bij eerste proef, net na het bijvullen om 
12u17 (rechts) en tijdens het bijvullen (onder)  
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2.2. GEMETEN PARAMETERS EN TECHNIEKEN 

2.2.1. STOF (OF PM (PARTICULATE MATTER)) 

Metingen van stof werden uitgevoerd voor en na de nabehandelingstechniek. Stof werd 
gecollecteerd op een filter die vervolgens werd gewogen. Er werd geen voorafscheider gebruikt 
zodat we de totale stoffractie meten. Bij deze eerste test was het immers de bedoeling om na te 
gaan of er potentieel een reductie gerealiseerd kon worden en kozen we voor een eenvoudige 
meetopzet. In een eerdere studie van VITO, uitgevoerd in opdracht van VMM, werden drie kachels 
gemeten en stelden we vast dat de PM2.5 fractie 95 – 98% bedroeg van de totale stoffractie (Van 
Poppel et al., 2016).  

De stofbepaling is gebaseerd op de Europese norm EN 13284-1. Het stof wordt via een out-stack 
stoffilter aangezogen en opgevangen op een geconditioneerde filter. Na de bemonstering worden 
de filters in het labo opnieuw geconditioneerd en afgewogen. 
Deze normmethodes worden toegepast op geleide emissiekanalen en vereisen in principe een 
isokinetische bemonstering. Omwille van de lage snelheid in het de schouw van de kachel werd 
vermoedelijk niet isokinetisch bemonsterd. Er werd een stofbemonsteringssonde gebruikt met een 
diameter van 6 mm en het debiet voor de stofbemonstering bedroeg ongeveer 290 NLdr/h. Omdat 
voor en na de filter op dezelfde manier werd bemonsterd zal de meting een goede inschatting 
geven van de mogelijke emissiereductie. 
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Figuur 5: Gastellers en bemonsteringssonde voor stof gebruikt bij de meting voor en na de filter 
(boven) en bemonsteringssonde voor stof geïnstalleerd achter de filter (onder) 
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2.2.2. KOOLSTOFMONOXIDE (CO) EN ZUURSTOF (O2) 

Voor de O2 en CO bepaling werd het afgas aangezogen doorheen een inoxsonde (met filter) en 
gedroogd door een Peltierkoeler die de temperatuur verlaagt tot ±4°C. Vervolgens werd het afgas 
via een teflonleiding naar een monitor geleid.  

De gebruikte O2  en CO – monitor is een monitor van het merk Sick Maihak, type Sidor. Zuurstof 
werd gemeten met een paramagnetische cel, CO volgens het NDIR meetprinicipe. De monitor heeft 
een meetbereik van 0 tot 25% voor O2  en 0 tot 500 ppm voor CO.   

De ijkingen van deze monitor gebeurden ter plaatse met stikstof en omgevingslucht voor zuurstof 
en met stikstof en een kalibratie gas van +/- 200 ppm voor CO.  
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 RESULTATEN METINGEN HOOFDSTUK 3.

3.1. BEMONSTERING 

In Tabel 1 is de bemonsteringsperiode van stof en totaal bemonsterd volume voor de drie 
herhaalde testen weergegeven. Tijdens elke test werd ongeveer een uur bemonsterd aan een 
debiet van ongeveer 290 NLdr/h en het aldus bemonsterd volume lag tussen 270 – 291 NLdr. 

Hout werd bijgevuld tussen de testen (o.a. net voor elke test) en tijdens de test (bij test 2 en test3). 
Tijdens test 1 werd geen hout bijgevuld maar werd de aanmaakfase mee gemeten.   

 

Tabel 1: Bemonsteringsperiode van de stofmetingen en tijdstippen waarop hout werd bijgevuld 

 Bijvullen hout Bemonstering stof 

tijdstip 

Bemonsterd volume 

(NLdr) 

Voor                 Na 

Test 1  10u57 – 11u53 270 272 

 11u55, 12u17    

Test 2 12u47 12u20 – 13u20 291 284 

 13u37    

Test 3 14u07 13u42 – 14u42 283 291 

 

3.2. RESULTATEN STOFMETINGEN 

De resultaten van de stofmetingen voor en na de OekoTube en de resulterende reducties zijn 
weergegeven in Tabel 2. Figuur 6 toont de bemonsterde filters van de eerste meting voor en na de 
OekoTube. 

De gemeten stofconcentraties vóór de OekoTube zijn ongeveer even groot bij de eerste twee 
testen. De concentraties vóór de OekoTube liggen lager bij de derde test. Het is normaal dat er een 
verschil is in concentraties bij herhaalde testen; in een uitgebreide studie over PM-emissies (PM1) 
bij houtkachels door Fachinger et al. (2017) bedroegen de verschillen tussen experimenten tot 50% 
voor gelijkaardige verbrandingsomstandigheden en waren de verschillen het grootst voor 
smeulende condities.  

De gemeten reductiepercentages liggen tussen 34 – 55%. De hoogste reductie werd gemeten bij de 
laatste test, terwijl de absolute concentraties het laagst waren. Op basis van deze beperkte dataset 
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kunnen we niet inschatten of de hogere reductie% gerelateerd is aan de lagere concentraties vóór 
de OekoTube m.a.w. of de OekoTube een betere efficiëntie heeft bij lagere concentraties. 

Bij het beëindigen van de metingen stelden we (bij test 1 en 2) vast dat er roetophoping was aan de 
buitenkant van de sonde die na de OekoTube geplaatst was. Mogelijk heeft dit te maken met 
opladen van de deeltjes en het feit dat de sonde relatief dicht bij de elektrode van de filter zat. Het 
staalnamepunt na de Oekotube bevond zich op ongeveer 50 cm van de plaats waar de elektrode in 
de buis gaat. De elektrode heeft een T-vorm en gaat vanaf deze plaats ook nog een deel naar 
boven. Verder heeft ook de bemonsteringssonde een gebogen vorm waardoor de 
staalnameopening nog een tweetal cm dichter bij elektrode zit. Volgens de fabrikant moet de 
afstand van bemonstering tot elektrode minstens 2 keer de diameter van de buis zijn (in deze 
opstelling ongeveer 20 cm). In deze opstelling bedroeg de afstand van de elektrode tot de 
bemonstering minstens 2 maal de diameter van de buis, maar minder dan drie maal de diameter. 
De afstand werd op het zicht ingeschat omdat we er ons niet van bewust waren dat deze zeer 
kritisch is.  

Op de foto (zie Figuur 7) is te zien dat er zich deeltjes vastgehecht hebben aan de buitenkant van 
de sonde. Bovendien zijn deze deeltjes op een vreemde manier aan de buis gehecht; het lijken 
metallische deeltjes die door een staafvormige magneet zijn aangetrokken. Het is niet duidelijk of 
de nabijheid van de elektrode tot de sonde eventueel zorgt voor een verhoging van de 
deeltjesconcentratie in het midden van buis. Indien dit geval is zou dit kunnen leiden tot een lichte 
overschatting van de gemeten concentratie na de sonde. Bij een eventuele vervolgmeting is het 
aan te raden om deze afstand nog iets ruimer te nemen (vb. minstens drie maal de diameter van 
de buis). 

 

Tabel 2: Stofconcentraties gemeten vóór en na de filter en resulterende reductiepercentages 

 voor OekoTube na OekoTube Reductiepercentage 

 (mg/Nm3) (mg/Nm3) (%) 

Test 1 46,02 30,25 34 

Test 2 43,91 26,22 40 

Test 3 28,32 12,78 55 
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Figuur 6: Bemonsterde stoffilters voor (links) en na (rechts) de filter tijdens de eerste meting 

 

   

Figuur 7: Bemonsteringssonde na de OekoTube voor test 2 

3.3. RESULTATEN GASVORMIGE EMISSIES EN CONDITIES 

Tabel 3 geeft de gemeten O2 en CO-concentraties weer over de bemonsteringsperiode van de 
stoffilters. We stellen vast dat de zuurstofconcentratie hoger was bij de eerste test (18,39%) dan bij 
de tweede en derde test. De zuurstofconcentraties voor test 2 (16,28%) en test 3 (16,36%) waren 
vergelijkbaar. Voor CO stellen we het omgekeerde vast: lagere concentraties bij de eerste test (895 
ppm) in vergelijking met de tweede (1299,6 ppm) en derde (1304,0 ppm). 

De lagere CO-concentratie in de eerste test kan wijzen op betere verbrandingscondities maar kan 
ook te wijten zijn aan het feit dat er minder hout is verbrand. CO hangt typisch af van 
verbrandingsefficiëntie (bij volledige verbranding wordt geen CO gemeten omdat alles is omgezet 
in CO2). Naast lagere CO-concentraties stellen we in deze studie vast dat de 
verbrandingstemperatuur lager is en de zuurstofconcentraties hoger zijn in de eerste test. In de 
eerste test werd bovendien de aanmaakfase bemonsterd; bij de aanmaakfase worden 
brandversnellende producten gebruikt waardoor de verbrandingscondities anders zijn. Volgens 
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Fachinger et al. (2017) zijn zowel verbrandingssnelheid (hoeveelheid brandstof verbrand) als 
verbrandingscondities (overladen met brandstof, overmaat zuurstof,…) bepalende factoren voor de 
emissies. Verder stelde stelde men in die studie vast dat hogere CO concentraties werden gemeten 
bij zeer lage en zeer hoge verbrandingssnelheden. Voor andere polluenten was de relatie niet zo 
eenduidig. 

Figuur 8 toont de tijdstrend voor CO, O2 en de temperatuur tijdens de testen. De testperiodes voor 
de bemonstering van stof zijn weergegeven alsook de tijdstippen waarop hout werd bijgevuld 
(oranje kruisjes). Wanneer hout wordt bijgevuld zien we meestal een verhoging van de CO-
concentratie, te wijten aan slechtere verbranding. Op dat moment stijgt ook meestal de 
zuurstofconcentratie, deels omdat er dan meer zuurstof over blijft die niet omgezet wordt in CO2. 
De toename aan zuurstof op het ogenblik van het bijvullen wordt ook veroorzaakt door het openen 
van het deurtje van de kachel. In deze studie werd geen CO2 meegemeten. Enkel de CO-
concentraties geven onvoldoende informatie om de verbrandingscondities in te schatten. Op basis 
van CO/CO2-ratio kan de verbrandingsefficiëntie wel worden ingeschat. Bij een meer uitgebreide 
studie is dit aan te raden. 

De trend in CO- en O2-concentraties komt niet helemaal overeen met de waargenomen trend voor 
de stofconcentraties. Voor stof waren de gemeten concentraties immers vergelijkbaar voor de 
eerste twee testen en lager voor de derde test. CO- en PM-concentraties volgen niet noodzakelijk 
dezelfde trend (zie Fachinger et al., 2017) en de relatie is onder andere afhankelijk van 
verbrandingscondities en verbrandingssnelheid.  

De temperatuur gemeten tijdens deze testen is vrij hoog en was lager in de eerste test (rond 175°C) 
in vergelijking met de tweede test (rond 250°C) en de derde test (250 – 300 °C) wat eveneens wijst 
op andere verbrandingscondities. 
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Tabel 3: Gemeten concentraties voor CO (ppm en mg/Nm3) en O2 (%) 

 O2 CO CO 

 (%) (ppm) (mg/Nm3) 

Test 1 18,39 895,0 1127,8 

Test 2 16,28 1299,6 1637,6 

Test 3 16,36 1304,0 1643,2 

*  gemeten concentraties CO (mg/Nm3) en O2 (%) zijn weergegeven als droge concentraties  

 

 

 

Figuur 8: Tijdstrend CO- en O2-concentratie tijdens de metingen 
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 BEOORDELING LITERATUUR HOOFDSTUK 4.

In dit hoofdstuk worden twee studies beoordeeld die de OekoTube geëvalueerd hebben. 

4.1.1. STUDIE IN WALLIS 

De elektrostatische filter werd getest door het emissiemeetlabo van de dienst Lucht (dienst hinder 
en laboratorium) van het kanton Wallis in Zwitserland (Bericht Nr. SAF-2011-10-21). 

→ Opzet van de studie 

In de studie werden metingen uitgevoerd op drie kachelinstallaties (twee kachels en een open 
haard) die uitgerust werden met de elektrostatische filter (type OekoTube). Filtertype en merk 
worden niet vermeld in het rapport maar op basis van de foto’s kunnen we veronderstellen dat het 
om hetzelfde type gaat als het stofreductiesysteem dat getest is in deze studie. 

Op elk van de drie installaties werden 4 metingen uitgevoerd.  

• De eerste meting gaat van start op 5 minuten na het aanmaken van de kachel 
• Bij de tweede meting wordt op 5 min na de start hout bijgevuld 
• Tijdens de derde en vierde meting wordt geen hout bijgevuld 

Elke meting duurt 15 minuten. In totaal wordt op elke kachel gedurende een uur gemeten, 
verdeeld over 4 metingen. 

Tijdens de meting worden stof (filter), O2, CO, CO2, en NO gemeten. Stof wordt isokinetisch 
bemonsterd op een verwarmde filter. Alle meetwaarden worden omgerekend naar 13% O2, dit om 
rekening te houden met verschillen in verbrandingscondities. 

De debieten in de schouwen van de houtverbrandingsinstallaties liggen tussen 140 – 310 Nm3/h en 
de snelheden zijn 1,36 – 4,36 m/s. Er zijn verschillen in debiet tussen metingen onderling maar ook 
tussen de installaties. Deze debieten zijn vergelijkbaar tot een factor 2 hoger in vergelijking met de 
debieten van drie kachels (102 – 126 Nm3/h) die door VITO werden gemeten in het kader van een 
studie van VMM in Vlaanderen (Van Poppel et al., 2016). In de huidige studie werd geen debiet 
gemeten. De uitlaatgastemperatuur is vrij laag (30 – 107 °C) en ligt meestal onder de 100°C, 
vermoedelijk omwille van de grotere afstand tussen kachel en meetpunt.  

→ Resultaten 

De efficiëntie van de elektrostatische filter wordt berekend aan de hand van een stofmeting met en 
zonder filter. Hierbij worden telkens eerst de vier metingen zonder filter en vervolgens de vier 
metingen met filter uitgevoerd. De stofmeting omvat de totale stoffractie zoals in de huidige 
studie. 

De aldus berekende gemiddelde efficiëntie voor elk van de drie installaties ligt tussen 38,1 – 49,1%. 
Er is een groot verschil tussen de individuele metingen (-6% - 86%). Bij een van de metingen 
(meting 2) werd een zeer hoge stofconcentratie gemeten zonder filter, terwijl dezelfde 
omstandigheden met elektrostatische filter een vrij normale waarde gaf, in vergelijking met de drie 
andere op deze installatie. Dit resulteerde in een zeer hoge efficiëntie (86%). Vermoedelijk is dit 
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een overschatting van de efficiëntie om wille van extreem slechte verbrandingscondities tijdens de 
metingen zonder filter. In twee gevallen werd een negatieve filter-efficiëntie berekend. Dit heeft 
vermoedelijk te maken met slechtere verbrandingscondities tijdens de test met filter of gunstige 
condities tijdens de test zonder filter. Om dit te vermijden is het beter om voor en na de filter te 
meten zodat de verbrandingscondities dezelfde zijn. agglomeratie van roet dat vrij komt tijdens 
een volgende test kan ook een reden zijn (zie verder). In het besluit van het rapport wordt gesteld 
dat de gemiddelde efficiëntie 44% bedraagt. Verder wordt gezegd dat bij het weglaten van de twee 
negatieve waarden de efficiëntie verhoogt (55%). Dit is niet helemaal een correcte inschatting 
omdat er geen reden is om enerzijds de negatieve waarde weg te laten en anderzijds de extreme 
waarde van 86% te behouden. De auteurs merken terecht op dat deze vier herhaalde metingen op 
drie kachels nog niet noodzakelijk representatief zijn voor andere installaties. Het is wel positief dat 
de metingen op reële installaties zijn uitgevoerd. 

→ Vergelijking met deze studie 

De gemeten stofconcentraties zijn veel hoger dan in onze studie, met name 197 – 624, 157 - 305 en 
795 - 1420 mg/Nm3 dr 13% O2 voor elk van de drie kachels zonder OekoTube, waarbij een extreme 
waarde werd weggelaten. Ook de gemeten CO concentraties zijn hoger (3150 – 8875 mg/Nm3 dr, 
13% O2) met ook nog 2 extremere hogere waarden. Ook de zuurstofconcentraties zijn veel hoger 
(19,6 – 20,6%).  

In onze studie zijn de stofconcentraties meer dan een factor twee tot bijna een factor vijf lager 
(35,6 – 65,1 mg/Nm3 dr 13% O2) dan de laagste waarde in de genoemde studie. 

De aanpak om de efficiëntie te bepalen is ook verschillend in deze studie ten opzichte van de 
besproken studie. In deze studie worden emissies voor en na de OekoTube gemeten. Op deze 
manier zijn de verbrandingscondities dezelfde. In de gerefereerde studie wordt de meting 
uitgevoerd op één plaats in de uitlaat en wordt de meting herhaald met en zonder OekoTube. 
Daarbij wordt getracht de condities zoveel mogelijk gelijk te houden maar dit lukt niet altijd; dit 
komt tot uiting in uitzonderlijk negatieve efficiënties die gerapporteerd worden. Het voordeel van 
de meting met en zonder OekoTube is dat je steeds op dezelfde plaats kan bemonsteren en dat er 
geen effect is van eventuele verliezen in de uitlaat. Dit kan opgelost worden door bij een of 
meerdere metingen de OekoTube uit te schakelen en na te gaan of er al een reductie is zonder 
OekoTube (nulmeting). Dit is aan te raden bij het uitvoeren van uitgebreidere meetcampagne. 

4.1.2. STUDIE GRAZ 

De OekoTube werd getest in opdracht van regio Steiermark en de stad Graz. De studie werd 
uitgevoerd door BIOS Bioenergiesysteme GmbH. De resultaten van deze studie zijn uitgebreid 
weergegeven in het rapport ‘Effiziente Feinstaubreduktion durch Einsatz von Elektrofiltern für 
Biomasse-Kleinfeuerungen – Feldtest, Begleitforschung und Bewertung”. De resultaten werden ook 
gepresenteerd op de Europese Biomassa conferentie in Amsterdam in 2016 (Brunner et al., 2016) 

→ Opzet van de studie 

De OekoTube werd getest op drie houtverbrandingsinstallaties onder reële omstandigheden. De 
installaties werden gedurende twee jaar opgevolgd waarbij de operationele data continu werden 
gelogd, zoals aan/uit OekoTube, Voltage, stoom, uitlaatgastemperatuur, temperatuur ter hoogte 
van de controle-eenheid, errorcodes. Daarnaast werden emissiemetingen uitgevoerd in het labo en 
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emissiemeetcampagnes uitgevoerd in twee seizoenen (2014/2015 en 2015/2016) in reële 
omstandigheden.  

In de eerste meetperiode (2014/2015) werd een OekoTube getest van hetzelfde type als diegene in 
deze studie. Op basis van de resultaten uit de eerste meetcampagne werd beslist om de OekoTube 
te vervangen door het type OekoTube inside die dan in de tweede meetcampagne werd getest 
(2015/2016). Het eerste type wordt bovenaan de schouw geplaatst terwijl het tweede type 
geplaatst wordt net na de brander/kachel waarbij ervoor gezorgd wordt dat de temperatuur niet 
boven de 200°C uit komt. 

Bij de emissiemetingen werden volgende parameters gemeten, stof (totaal), PM1, O2, CO, CO2. 
Metingen werden uitgevoerd bij twee houtketels (een recentere van 2010 en een oudere van 
1997) en een houtkachel.  

Labotesten werden uitgevoerd op een pelletkachel uitgerust met een OekoTube. Metingen werden 
simultaan voor en na de nabehandelingstechniek uitgevoerd. De uitlaat werd verwarmd zodat de T 
bij de ingang van de OekoTube 100°C bedroeg. Testen werden uitgevoerd onder verschillende 
bedrijfsomstandigheden: 

• Normale werking (wordt gekarakteriseerd door goede gas burnout condities en relatief 
lage CO concentraties en PM-emissies)  

• Werking waarbij hoge concentraties organisch aerosol worden gevormd (zoals bij oude 
houtketels) (wordt gekarakteriseerd door zeer hoge CO-emissies, hoge O2-concentraties 
(tot 18%) en gemiddelde PM-emissies) 

• Werking waarbij veel roet gevormd wordt zoals bij een houtketel (wordt gekarakteriseerd 
door hogere CO-emissies en zeer hoge PM-emissies) 

→ Resultaten 

De laboresultaten gaven een zeer goede efficiëntie van de OekoTube. De reductie-efficiënties voor 
stof bedroegen respectievelijk 88 – 93% bij normale werking en 90% bij verbrandingscondities 
waarbij grote hoeveelheden organisch aerosol gevormd worden. Voor de verbrandingscondities 
waarbij veel roet gevormd werd stelde men soms een hogere stofconcentratie vast na de 
OekoTube in vergelijking met de stofconcentraties ervoor. Toch worden hoge PM1 reductie-
efficiënties gerapporteerd. De auteurs verklaren de soms negatieve efficiënties door het feit dat 
roetdeeltjes vrij losse structuren zijn die agglomereren en die een tijd nadat ze zich hebben 
vastgehecht aan de wand weer kunnen loskomen en zo hoge concentraties veroorzaken. Voor 
stofemissies worden geen reductiepercentages bij dit laatste regime gegeven. De auteurs stellen 
dat de grovere stofdeeltjes snel neerslaan. We moeten hierbij opmerken dat dit niet het geval is 
voor deeltjes die groter zijn dan PM1 maar nog in de PM2,5 of PM10 fractie vallen. 

De operationele opvolging toonde aan dat een hoge uitlaattemperatuur (300°C aan de ingang van 
de OekoTube) voorkomt bij de tweede installatie waar de verbrandingscondities vrij extreem zijn; 
een zeer oude houtketel met hoge uitlaatgastemperatuur en veel roetvorming. Deze temperaturen 
leiden tot beschadiging van de elektrode; deze werd in het tweede jaar vervangen door een meer 
duurzame elektrode. De thermische vervorming van de elektrode leidde tot veelvuldige overslag.  

Verder werd vastgesteld dat de OekoTube altijd in werking trad wanneer de houtketel aan was (op 
basis van een temperatuurmeting; T >35°C). men stelde ook vast dat depositie van stof de werking 
iets verminderde (iets lager voltage en stroom) maar dat dit weer beter was na reiniging. In het 
tweede seizoen werd de OekoTube van site 2 naar een derde site (houtkachel) verplaatst. Hier 
waren 2 tussentijdse reinigingen nodig. Een regelmatige reiniging is dus essentieel om een goede 
werking te verzekeren. Over het algemeen is een extra reiniging bovenop de jaarlijkse reiniging 
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voldoende bij gebruik gedurende een gans seizoen. De beschikbaarheid van de OekoTube was in 
het slechtste geval (houtkachel) 80%. 

De OekoTube is in de genoemde studie ook getest op het vlak van emissiereductie op deze reële 
installaties. In het eerste seizoen werd de OekoTube getest en in het twee seizoen werd een 
OekoTube inside getest. 

De vergelijkbaarheid van verbrandingscondities en gerelateerde stofemissies bij de testen met en 
zonder OekoTube worden geëvalueerd op basis van O2%, T en CO- en KWS-concentraties. De O2 –
concentraties lagen iets lager zonder OekoTube maar de CO- en KWS-concentraties waren wel 
hoger. De auteurs besluiten dat de condities bij gebruik van OekoTube dus eerder minder gunstig 
(meer roetvorming) waren. Toch willen we hierbij opmerken dat in andere studies (vb. studie in 
Wallis) soms hogere zuurstofgehaltes en lager CO gelinkt zijn aan hogere stofconcentraties. 
Opeenvolgende metingen geven altijd de onzekerheid dat de stofconcentraties aan de ingang van 
de OekoTube vergelijkbaar zijn maar de auteurs hebben wel getracht de condities vergelijkbaar te 
houden. 

De hoogste stofconcentraties bij locatie 1 werden gemeten tijdens de aanmaakfase en de 
concentraties tijdens de verbrandingsfase en uitdooffase waren vergelijkbaar. Tijdens een van de 
testen bedroegen de concentraties respectievelijk 234,4; 45,7; 47,8 mg/Nm3dr 13% O2. Met 
OekoTube verlaagden de concentraties tijdens deze test met respectievelijk 80%, 84% en 67% 
(respectievelijk tot 48,0; 7,2; en 15,9 mg/Nm3dr 13% O2). De gerapporteerde reductiepercentages 
bij locatie 1 bedroegen tussen 30 – 93% in het eerste seizoen (2014/2015) en tussen 54 – 90% 
tijdens het tweede seizoen. De gemeten efficiënties zijn lager dan in de labotesten en vertonen een 
grote variatie. Een reden voor de grote variatie is dat er agglomeratie optreedt van het roet aan de 
wand wat dan later weer vrijgesteld kan worden. De auteurs vermelden dit proces maar negatieve 
waarden worden niet mee opgenomen in de tabel (Brunner et al., 2016). 

Er werden ook metingen uitgevoerd met een Berner impactor om het aandeel PM1 te meten, maar 
de meetduur hiervan was telkens slechts enkele minuten en bijgevolg zijn de metingen met en 
zonder OekoTube mogelijk niet onder dezelfde verbrandingsomstandigheden uitgevoerd.  

Bij locatie 2 werden de hoogste stofconcentraties voor de OekoTube gemeten ( tot 736 mg/Nm3). 
Analyse van het stof toonde aan dat het stof voornamelijk uit elementair koolstof (85 gewicht%) 
dus roet bestond. Reductiepercentages lagen tussen 35 – 83%. Bij locatie 3 bedroeg de stofreductie 
57 – 93%. Bij deze locaties werd ook een grote variatie vastgesteld als op locatie 1. 

 

De resultaten van de testen in Graz zijn gerapporteerd in een rapport en een proceedings. In het 
rapport wordt naast de hierboven besproken resultaten ook nog resultaten van PAK’s besproken 
en worden ook de meetresultaen op een vierde houtverbrandingsinstallatie gerapporteerd. De 
vierde installatie is een pelletkachel.De efficiëntie voor stofreductie bedraagt tussen 70 - 98% in het 
eerste en 67 - 92% in het tweede seizoen. 
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 CONCLUSIES HOOFDSTUK 5.

In deze studie werd het potentieel van een elektrostatische filter (OekoTube) op het vlak van 
emissies geëvalueerd. Divi-Divi wil hun kachels uitrusten met dit type filters om stofemissies te 
reduceren. 

Deze oriënterende studie is opgesplitst in twee delen:  

• In een eerste deel werd een meting uitgevoerd aan de kachels van Divi-Divi om na te gaan 
in welke mate de emissies gereduceerd worden en of de filter potentieel biedt om 
stofemissies te reduceren.  

• In een tweede deel werd de informatie van de OekoTube die Divi-Divi samengevat en 
besproken.  

Om de reductie in te schatten werd stof bemonsterd op een filter voor en na de OekoTube. Op die 
manier werden de stofmetingen met en zonder reductiesysteem simultaan en onder identieke 
verbrandingscondities uitgevoerd. De meting werd drie maal herhaald. In de eerste test werd de 
aanmaakfase meegemeten. In de tweede en derde test werd enkel gemeten bij normaal branden. 
Tijdens de staalname werd hout bijgevuld zoals normaal gebeurt bij evenementen. De condities 
waren zoveel mogelijk identiek aan de normale gebruiksomstandigheden. Voor de OekoTube werd 
ook CO en O2 gemeten. Na de OekoTube werd de temperatuur gemeten. Op basis daarvan stelden 
we vast dat de verbrandingscondities niet helemaal identiek waren. De studie betrof een eerste 
meting en is zeker geen uitgebreide meting waarbij verschillende condities gemeten werden. De 
gerapporteerd reducties zijn dan ook enkel representatief voor de hier gemeten omstandigheden. 

De reductiepercentages lagen tussen 34 – 55%, wat overeenkomt met literatuurwaarden. Deze 
waarden geven aan dat er reductie mogelijk is met de OekoTube maar dat er nog steeds PM wordt 
uitgestoten. In de literatuur worden ook hogere waarden gerapporteerd tot 90% of meer. Maar in 
reële condities blijkt dat bij herhaalde metingen een relatief grote range wordt waargenomen in 
deze studies.  

De meetrapporten geven reductiepercentages aan van 30-93 % in reële omstandigheden voor 
totaal stof en 44 – 97% voor PM1. In labo-omstandigheden zijn de efficiënties hoog; met name 88-
93% voor totaal stof en 88 – 97% voor PM1. De grote range heeft deels te maken met het feit dat 
stof kan agglomereren op de wanden en later weer vrijkomen. De meetopzet in de genoemde 
studie bestaat uit herhaalde metingen met en zonder OekoTube, waardoor de 
verbrandingscondities niet altijd identiek zijn en het vrijkomen van stof wanneer de oekoTube 
werkt kan leiden tot negatieve reducties. Opvallend is ook dat er een betere efficiëntie gemeten 
wordt PM1 in vergelijking met PM. Dit kan te wijten zijn aan een betere werking van het systeem 
voor de kleinere deeltjes of veroorzaakt worden door samenklitten van de deeltjes waardoor ze 
enkel nog in de grovere fractie gemeten worden. 

De metingen in deze studies werden verder op een correcte manier uitgevoerd. 

Voor een eventuele uitgebreide studie van deze nabehandelingstechniek is het aan te raden om 
ook CO2 en eventueel koolwaterstoffen mee te meten om een beter zicht te hebben op de 
verbrandingscondities. Indien we inzicht willen krijgen in de reducties voor verschillende 
stoffracties is eveneens een deeltjesgrootteverdeling of impactormeting (vb. PM2,5; PM10; TSP) aan 
te bevelen. Verder zou een meting met uitschakeling van de OekoTube een beeld kunnen geven 
van eventuele verliezen van PM in de schouw die niet te wijten zijn aan de 
nabehandelingstechniek. We hebben echter geen reden om aan te nemen dat dit effect groot zou 
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zijn. Bij een nieuwe meetcampagne moet bekeken worden of de bemonsteringssonde beter op een 
grotere afstand van de elektrode geplaatst wordt. Een uitgebreidere meetcampagne waarbij onder 
andere de impact van verbrandingscondities, positie van de OekoTube, Voltage op de efficiëntie 
van de OekoTube op de reductie-efficiëntie worden onderzocht, kan verdere inzichten geven om 
het systeem te optimaliseren. 
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