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I.  INLEIDING 

A.  DESOTEC 

DESOTEC is een internationale ontwikkelaar, 
producent en leverancier van lucht- en 
waterzuiveringsoplossingen gebaseerd op de 
adsorptietechnologie van actieve kool. Hun 
totaaloplossingen omvatten het leveren van een 
breed gamma aan mobiele filtersystemen, het 
ontwerp, de constructie en het opstarten van op 
maat gemaakte installaties en het recycleren van de 
gebruikte actieve kool [1]. 

 
Figuur 1: Logo DESOTEC 

B.  Actieve kool 

Wanneer actieve kool wordt ingezet voor adsorptie   
van solventen ontstaat er een exotherme reactie. Bij 
normale werking zal het proces gas, dat over de 
actieve kool geblazen wordt, de vrijgekomen 
energie wegnemen. Bij calamiteiten of foutief 
gebruik kan de hitte-opwekking een hotspot, 
zelfontbranding, veroorzaken en moet deze geblust 
worden.  

Voor het blussen van actieve kool installaties wordt 
er een stikstofdeken over de filter geplaatst om de 
aanwezigheid van zuurstof te verdringen. De stikstof 
die hiervoor gebruikt wordt, is afkomstig uit 
stikstofbatterijen.  

II.  DOELSTELLINGEN 

De opdracht van de thesis omvat het ontwerp van 
een mobiele installatie voor het bedrijf DESOTEC,  
die gebruik maakt van een stikstofgenerator om op 
de locatie van de klant stikstof uit de lucht te filteren 
en tijdelijk op te slaan. De mobiele installatie moet 
gebouwd worden in skid-formaat, ongeveer 2 pallet 
plaatsen met max. 2m40 hoogte en moet een 
stikstofvoorraad hebben van 200 Nm³ (normaal 
kubiek). De installatie moet gebouwd worden naar 
het principe van “Plug & Play”. Voor vele klanten en 
eindgebruikers de meest comfortabele en flexibele 
oplossing. 

III.  SCHEIDEN VAN STIKSTOF 

De lucht die we inademen bestaat voor 78,1% uit 
stikstof, voor 20,9% uit zuurstof en voor 1% uit 
andere gassen (Argon, Helium). Het 
membraansysteem gebruikt dit onbeperkte aanbod 
aan atmosferische lucht om stikstof met een 
specifieke zuiverheid te produceren. 
 
Selectieve permeatie [2] is het algemeen principe 
achter het membraansysteem. Elk gas heeft een 
karakteristieke permeatiesnelheid. Dit is de functie 
van het vermogen van het gas om door een 
membraanwand op te lossen en zich te verspreiden. 
Deze eigenschap maakt dat "snelle gassen" zoals 
zuurstof zich scheiden van "langzame gassen" zoals 
stikstof. 
Het belangrijkste onderdeel van het systeem is de 
membraanmodule. Elke module bevat duizenden 
holle vezels om een maximaal membraanoppervlak 
te verkrijgen per eenheid. Dit is te zien in figuur 2.  
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Figuur 2: Voorstelling van de holle vezels 

Perslucht wordt gevoerd naar de boorzijde van de 
holle vezels (dit heet een bundel of een membraan) 
die zijn ingesloten in een drukvat. Ze zijn 
geometrisch op dezelfde wijze geordend als een 
buizenwarmtewisselaar. Voorstelling in figuur 3. 
 

 
Figuur 3: Voorstelling van een membraan 

Wanneer de lucht langs de boorzijde van de vezels 
vloeit, dringen O₂, CO₂ en H₂O (+ H₂ & He) 
sneller dan stikstof door naar de lage drukzijde van 
de vezels. De boorzijde wordt geleidelijk uitgeput 
van snelle gassen (H₂O, H2 en He zijn de snelste) en 
verrijkt met stikstof. Door het aanpassen van de 
productiestroomsnelheid kan stikstof met een 
variërende zuiverheid en stroomsnelheid worden 
geproduceerd. [3] 
 
Er moet met veel factoren rekening gehouden 
worden bij het ontwerpen van een 
scheidingssysteem met membranen. De drie meest 
belangrijke zijn: de drijvende kracht (of de 
differentiële partiële druk) over de membraanwand, 
de tijd waarin de gassen zijn blootgesteld aan het 
membraanoppervlak en het membraanoppervlak 
zelf.  
In de praktijk betekent dit respectievelijk: de 
voeding van de luchtdruk, de voeding van de 
stroomsnelheid en het membraanoppervlak. 

IV.  HET PRINCIPE VAN DE N2-RENTBOX 

Figuur 4 geeft een principiële voorstelling weer van 
de N2-Rentbox. Links starten we met de 
luchtcompressie, gevolgd door de 
luchtbehandeling. Als belangrijkste krijgen we dan 
de membraanseparatie, gevolgd door de opslag van 
de stikstof.  
 

 
Figuur 4: principiële voorstelling van de N2-Rentbox 

De installatie bevat een met olie vrije kruk drijfstang 
luchtcompressor (luchtzijde). Deze compressor 
levert perslucht. Deze perslucht wordt geleid door 
een microfilter om een maximum olie-overdracht 
van 0,6 mg/m³ olie/m³ lucht te garanderen, en 
stroomt dan door een koeldroger. Deze levert droge 
lucht met een drukdauwpunt van ongeveer 3 ° C . De 
lucht wordt door middel van een actieve 
koolstoffilter gezuiverd van biologische restanten 
en oliedampen. Vervolgens verwijdert een 
filterbatterij de resterende stofdeeltjes. Een inline 
airheater warmt de gedroogde en gezuiverde 
perslucht op tot 25°C.  
 
Wanneer N2 wordt geproduceerd, wordt de 
luchtstroom door de modules in het 
scheidingsmembraan geleid. O2 en een aantal 
andere componenten van buitenlucht worden 
gescheiden (het zogenaamde "permeaat") en deze 
worden zo snel mogelijk naar buiten afgevoerd. Aan 
de andere uitgang van de membraanmodule blijft 
N2 over.  
Het inerte gas wordt op zuiverheid gemeten door de 
analysator en een stroomregelventiel regelt het 
juiste N2-niveau. 
 
Als de stikstof niet zuiver genoeg is, dan wordt het 
gas naar buiten geleid naar een veilig gebied.  
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Zodra het O2-niveau in het inerte gas laag genoeg is, 
kan de N2 naar zijn bestemming worden geleid, 
namelijk naar de gasflessen. Deze stikstof wordt met 
de hulp van een stikstofbooster opgeslagen onder 
een druk van 200 barg.  
 
Indien, om wat voor reden ook, de zuiverheid van de 
N2 niet goed genoeg is, zal het systeem een alarm 
geven. Het hele proces wordt bewaakt en 
gecontroleerd door een PLC. 

V.  DIMENSIONEREN OPSTELLING 

Figuur 5 geeft een 3D render weer van de opstelling. 
De volledige opstelling is ingebouwd in een 
geïsoleerde 10 ft container. Hierbij kan alles 
compact en vorstvrij ingebouwd worden. Binnenin 
wordt gezorgd voor verwarming, zodat de 
temperatuur minimum 5 graden is. Zo wordt er 
boven de condenstemperatuur gebleven en wordt 
vocht in de leidingen vermeden.  
 

 
Figuur 5: 3D render opstelling 

In de container wordt  een thermostatische 
afzuiging ingebouwd. Deze blaast de warmte naar 
buiten want het elektrisch opgenomen vermogen 
wordt in de container omgezet in warmte. Deze 
afzuiging is belangrijk omdat er gewerkt wordt met 
stikstof. Een eventueel lek in het leidingnet zorgt 
voor een ophoping van stikstof in de container, 
waardoor zuurstof verdrongen wordt.  
Voor ventilatie wordt een aanzuigrooster en een 
afzuigventilator voorzien. De gebruikte compressor 
en booster worden gemonteerd in de luchtstroom.  
Tijdens stilstand schakelt een elektrische 
verwarming in om vorstschade te vermijden. 

VI.  RETURN ON INVESTMENT 

Momenteel zorgen grote ventilatoren (Figuur 6)  
voor een luchtcirculatie door de actieve kool filters, 
waardoor een hotspot in deze filters nauwelijks tot 
niet mogelijk is. Omdat deze ventilatoren enkele 
tientallen kilowatts vermogen vragen, zijn dit grote 
verbruikers. Door gebruik te maken van de N2-
Rentbox, en een stikstofdeken te voorzien in de 
actieve koolfilters,  kunnen de ventilatoren na de 
werkuren uitgeschakeld worden. Als we rekenen 
met een werkdag van acht uur, betekent dit een 
stilstand van de ventilator van zestien uur. Hoe 
groter de gebruikte ventilator, hoe sneller de N2-
Rentbox’ investering rendeert. De grootte van de 
ventilator is afhankelijk van het type actieve 
koolfilter en de installatie. 
Als er enkel op het vlak van elektrisch verbruik 
wordt gerekend, kan de N2-Rentbox na 1 jaar al 
rendabel zijn, en dat voor een ventilator van ca. 45 
kW. 
 

 
Figuur 6: Gebruikte ventilatoren 

De N2-Rentbox zal zijn toepassing vinden bij de 
AIRCON H, AIRCON VL en de AIRCON V-XL.  
  



 4 

VII.  BESLUIT 

De volledige thesis werd vooraf gegaan met een 
literatuurstudie. Eens dit gebeurd was kon een 
gegronde componentenselectie gebeuren. 
(sensoren, compressor, veiligheid…). Eenmaal alle 
componenten geselecteerd waren kon er gestart 
worden aan een 3D-CAD model. Dit 3D model 
voldoet aan de gevraagde afmetingen en 
doelstellingen.  
De benodigde elektrische schema’s voor het 
aansluiten van de verscheiden componenten in de 
N2-Rentbox werden ook uitgewerkt.  
Naast de opbouw werd er verder ook gezorgd voor 
een risicoanalyse, handleiding en een onderdelen 
lijst met leveranciers, technische data en prijzen. 
Met het uitgewerkt 3D model,  de bijgevoegde 2D 
tekeningen en de technische data is DESOTEC nu in 
staat om de N2-Rentbox te gaan produceren.  
En kan als algemeen besluit gezegd worden dat de 
gevraagde doelstellingen van deze masterthesis 
bereikt zijn.   
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