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ingezonden mededeling

Opleidingen: start:
• Staalconstructeur MSEng (Master) 6 september 2011
• Staalconstructeur BSEng (Bachelor) 6 september 2011
• Staalbouwkundig tekenaar/constructeur BmS 13 september 2011
• Staalbouwkundig detailleren BmS 27 september 2011

Meld u voor 1 augustus aan voor een opleiding en ontvang kosteloos
het boek “Leren van instortingen”. 
*Bij afmelden wordt het boek in rekening gebracht.

Cursussen: data:
• Werken met de nieuwe NEN-EN 1090,  oktober/november
 nu in module vorm.
• Eurocode 3 - deel gebouwen  28, september, 5, 12 november
• Kolomvoetplaatverbindingen  oktober/november
• Windbelastingen,  4, 13 oktober, 3, 10 november
 achtergronden bij de EN1991-1-4.
• Eurocode 4 Staal-betonconstructies 15, 24 november, 1 december
• Juridische aspecten voor de constructeur  22, 29 november

Meer
informatie vindt u op de 

website
www.bouwenmetstaal.nl

of bel: 079-353 12 77.

Vermelde
cursussen en
opleidingen geven
punten voor het
Constructeursregister
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Van slib naar 
hoogwaardig gas
SaNNe GrijSeN 

Bij de rioolwaterzuivering (rwzi) De 
Ronde Venen in Mijdrecht draait een 
pilotinstallatie van Cirmac voor de 
opwerking van biogas. Hiermee denkt 
het bedrijf een belangrijke stap te kun-
nen maken in de optimalisatie van het 
produceren van biogas uit zuiveringsslib. 
Het slib uit rwzi’s leent zich goed voor 
vergisting, waarbij biogas ontstaat. Dit 
biogas wordt nu meestal ter plekke ver-
brand in een gasmotor. Dat levert elek-
triciteit en warmte. De elektriciteit is 
nuttig te gebruiken, maar de warmte 
vaak niet. Daarom is het in de meeste 
gevallen efficiënter om het biogas in het 
aardgasnet te stoppen. Om het biogas op 
te werken tot aardgaskwaliteit moeten 
echter diverse verontreinigingen worden 
verwijderd: water, koolstofdioxide, H2S 
en siloxanen. Het LP Cooab systeem 
(Low Pressure CO2 Absorption) van Cir-
mac zorgt voor de verwijdering van kool-
stofdioxide middels absorptie. 

Technische verbeteringen 
Voor Cirmac begon het met membraan-
gasabsorptie. ‘We raakten in gesprek 
met TNO, die hiermee bezig waren. In 
Zweden hebben we toen een biogasin-
stallatie gebouwd waar we membranen 

gebruikten. Maar al snel bleek dat het 
niet lukte en dat we voor de traditionele 
absorptiemethoden moesten kiezen’, 
vertelt Geurt Aalderink, Manager Engi-
neering. 
Vervolgens ontwikkelde Cirmac het LP 
Cooab systeem, op basis van actief kool. 
Met een subsidie van Agentschap NL 
(voorheen SenterNovem) kon Cirmac 
onderzoeken welke technische verbete-
ringen moesten plaatsvinden en hoe een 
eventuele pilotplant eruit zou moeten 
zien. Een belangrijk aandachtspunt was 
dat de kosten voor actief kool, materiaal-
kosten en de energiebalans significant 
moesten worden verbeterd om de tech-
niek commercieel interessanter te 
maken. Cirmac richtte zich op het door-
ontwikkelen van het systeem en een 
andere H2S-verwijdering, een effectief 
verwarmingssysteem en een efficiëntere 
absorptievloeistof. 
Sinds vorig jaar staat bij rwzi De Ronde 
Venen in Mijdrecht een vereenvoudigde 
versie van het Cooab systeem. Aalderink: 
‘Het budget was hier niet zodanig dat we 
het systeem volledig konden plaatsen. We 
moesten dus naar een uitgeklede versie 
van de techniek. Maar de werking hebben 
we hier wel goed kunnen testen.’

Door een andere H2S-verwijdering hoopt 
Cirmac een besparing te kunnen realise-
ren op actief kool van tachtig procent. Bij 
een capaciteit van zevenhonderd kubieke 
meter per uur komt dat neer op zeventien 
ton per jaar. Ook heeft de LP Cooab tech-
niek als voordeel dat zij een veel hoger 
methaanrendement kent dan andere 
methoden. ‘Onze methode heeft een ver-
lies van minder dan 0,1 procent tegenover 
minimaal twee tot drie procent bij andere 
systemen’, vertelt Aalderink. 

goed monitoren
Het bedrijf wil – nu het onderzoek is 
afgerond – een proefinstallatie bouwen 
waar zij haar theorieën in de praktijk 
kan gaan brengen. ‘Met dit onderzoek 
hebben we laten zien dat de ideeën die 
we hadden ook blijken te kloppen. We 
weten echter nog niet wat het systeem 
aankan qua warmte en hoeveelheid te 
verwerken biogas. Ook kunnen we ver-
schillende oplossingen voor de huidige 
knelpunten testen. We praten al met een 
aantal partijen die geïnteresseerd zijn 
om met ons aan een pilotinstallatie te 
werken. Voor ons is het belangrijk dat 
het in de buurt is zodat we het goed kun-
nen monitoren’, aldus Aalderink. 

Drijvende brug onder waterpeil 
Civiele teChniek in Haarlem 
is een drijvende fiets- en voet-
gangersbrug in gebruik geno-
men, waarvan het brugdek 
deels onder het waterpeil ligt. 
de 110 meter lange en vijf 
meter brede brug, ontworpen 
door ipv delft, gaat onder twee 
andere drukke verkeersbrug-
gen door. 
de brug helt vanaf de kades iets 
naar beneden en ligt in het 

midden circa 25 centimeter 
onder het waterpeil. de ligging 
ten opzichte van het waterni-
veau is goed zichtbaar door de 
hekwerken, die tevens dienst 
doen als waterkering. in de 
handregels zijn leds verwerkt, 
die de brug ‘s nachts verlichten. 
de fiets- en voetgangersbrug 
bevat een inwendige hemelwa-
terafvoer en een pomp die het 
regenwater wegpompt. (mb) 
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www: bluemark-innovations.com

Lichtgevend textielpaneel 
verliChting Philips gaat 
samen met het deense bedrijf 
Kvadrat Soft Cells lichtgevend 
textiel produceren. de led-ver-
lichting van Philips wordt hier-
bij geïntegreerd in de geluids-
dempende panelen, bekleed 
met textiel, van Kvadrat Soft 
Cells. de led-verlichting is 
dicht aan de oppervlakte van 
de lichtdoorlatende panelen 
verwerkt, wat een effect cre-
eert alsof de panelen zelf licht 

geven. elk paneel bestaat uit 
led-modules die meerkleurige 
leds bevatten. 
de adapter en draden voor de 
stroomvoorziening zijn volledig 
geïntegreerd in het paneel. de 
enige verbindingen zijn een 
reguliere stroomkabel en een 
ethernetkabel voor het uploa-
den van een verlichtingspro-
gramma. de lichtgevende tex-
tielpanelen komen dit najaar 
op de markt. (mb) 

Nederlandse ringdijk voor jakarta 
Civiele teChniek de komende 
twee jaar gaan nederlandse 
experts een plan uitwerken 
voor de aanleg van een 36 kilo-
meter lange ringdijk om de 
indonesische kuststad Jakarta 
te beschermen tegen overstro-
mingen. dit heeft het ministerie 
van buitenlandse zaken 
bekendgemaakt. Staatssecre-
taris Ben Knapen stelt vier mil-
joen euro ontwikkelingsgeld 

beschikbaar voor het plan. 
de ringdijk, die net zo lang 
wordt als de Afsluitdijk, komt 
twee kilometer buiten de hui-
dige kustlijn van Jakarta te 
liggen. Het gebied hierbinnen 
kan worden ingepolderd en is 
geschikt voor stedelijke ont-
wikkeling. de verkoop van 
deze grond moet bijdragen 
aan de bekostiging van het 
project.  (mb) 

cARRIèRe

deze tweewekelijkse serie over 
gesubsidieerde R&d bij bedrijven 
komt tot stand in samenwerking met 
Agentschap nl 


