
THERMISCHE NAVERBRANDING
Eén van de alom bekendste en bijna
universeel inzetbaar processen voor het
reduceren van emissies is de thermische
naverbranding (TNV).
Bij temperaturen van rond de 700-800o
C wordt de in afvalgas aanwezige
brandbare, schadelijke stoffen
geoxideerd. Voor bijzondere
toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld
bij gehalogeneerde koolwaterstoffen en
vloeibare afvalstromen kunnen
temperaturen tot 1200oC worden
toegepast.

THERMISCHE
NAVERBRANDING

De hoofdargumenten voor het inzetten en gebruiken van TNV installaties zijn:
· Universele toepassingsmogelijkheden
· Compacte constructies mogelijk
· Korte opstooktijden
· Ongevoeligheid tegenover wisselende bedrijfsomstandigheden
  Bestand tegen katalysatorgiffen

KATALYTISCHE
NAVERBRANDING

KATALYTISCHE NAVERBRANDING
Eén van de alom bekendste en bijna
universeel inzetbaar processen voor het
reduceren van emissies is de thermische
naverbranding (TNV).
Bij temperaturen van rond de 700-800oC
wordt de in afvalgas aanwezige
brandbare, schadelijke stoffen
geoxideerd. Voor bijzondere
toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld
bij gehalogeneerde koolwaterstoffen en
vloeibare afvalstromen kunnen
temperaturen tot 1200oC worden
toegepast.

REGENERATIEVE NAVERBRANDING
Eén van de alom bekendste en bijna
universeel inzetbaar processen voor het
reduceren van emissies is het
naverbranden ervan. Dit kunnen zowel
thermische (TNV) als katalytische (KNV)
naverbrandingsprocessen zijn afhankelijk
waarvoor de naverbranding noodzakelijk
is.
Dergelijke systemen kunnen regeneratief
worden gemaakt, hetgeen
vanzelfsprekend van de nodige factoren
afhangt. De zogenaamde thermo-
reactoren met regeneratieve
afgaswarmte-wisselaars reinigen licht
verontreinigde afgasstromen.
Warmteterugwinningsgraden tot boven
de 95% leiden tot het laagste
brandstofverbruik, ook bij grote
afgashoeveelheden.
Keramische opslagmassa en een
bekleding die tegen hoge temperaturen
bestand is, garanderen een lange
levensduur van het reactor gedeelte.

De combinatie van regeneratieve afgasvoorverwarming met behulp van katalysatoren
maakt het tegenwoordig mogelijk compacte installaties te bouwen, die bij een nog
lagere oplosmiddelconcentratie autotherm werken.
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GLASVEZEL
RECYCLINGS-
INSTALLATIES

GLASVEZEL
RECYCLINGSINSTALLATIES
Bij het productieproces van glasvezel
(E-glas) en glaswol (isolatiemateriaal)
komen reststoffen vrij met schadelijk
effect op de omgeving. Behandeling
hiervan is noodzakelijk.
Voor deze toepassing is specifieke
apparatuur ontwikkeld voor het
gereedmaken voor hergebruik.
Het gereinigde materiaal kan ofwel
weer worden teruggevoerd naar het
smeltproces of als ongevaarlijk
glasstof gestort worden.
Het concept van dergelijke installaties
wordt in sterke mate bepaald door
de capaciteit van het productieproces.

AFGASREINIGING
BIJ SMELTOVEN

AFGASREINIGING BIJ
SMELTOVEN
Smeltovenafgasreiningsinstallaties
zijn een typisch voorbeeld van de
intergratie van afgasreiniging in
een produktieprocess.
Naast de ontstoffing en de
daaropvolgende verbranding van
koolmonoxide wordt de warmte
uit de verbranding weer gebruikt
voor de voorverwarming van de
proceslucht (ovenaanjager). De
temperaturen van de proceslucht
door de ovenaanjager (650o c en
meer) zorgen voor een
aanzienlijke besparing van energie
die nodig is voor het smeltproces.
De steeds voortschrijdende
optimalisatie van installaties, de
verbeterde besturingstechnieken,
de geïntegreerde visualisatie
leiden tot een hoge
beschikbaarheidsgraad ook onder
de moeilijkste omstandigheden.
Dergelijke installaties zijn
wereldwijd bij de toonaangevende
mineraalwol fabrikanten in
gebruik.

BRANDERBRANDER
De ENETEX brander is in het
bijzonder ontwikkeld voor zowel
thermische en katalytische
naverbrandingsinstallaties
alsmede industriële
luchtverhitters.
De voor de verbranding benodigde
zuurstof wordt direct uit het
voorverwarmde afgas of aan de
op te warmen proceslucht
onttrokken. De
temperatuurbestendige uitvoering
en de speciaal gevormde
brandstoflans en branderkorf
geven de brander een lange
levensduur.

De speciale manier waarop de
lucht wordt doorgevoerd (staged-
combustion) garanderen de meest
optimale uitbranding, goede
vermenging en laagste NOx
emissies.



      

 

 


