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Dit rapport is bedoeld als bijlage bij rapport GCS 13. 23728, “Greensafe - Risico-inventarisatie van 

microbiologische componenten in groengas”. De conclusies en aanbevelingen, die kunnen worden 

getrokken uit de resultaten uit dit rapport, zijn verwerkt in genoemd rapport. 
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1. INLEIDING 

 

Groengas uit vergisting bestaat voornamelijk uit kooldioxide (CO2) en methaan (CH4). Daar-

naast kunnen er verschillende sporencomponenten in het gas voorkomen. Deze sporencompo-

nenten kunnen zowel van chemische- als van biologische aard zijn. In het ruwe biogas kunnen –

afhankelijk van de herkomst van het biomassa- micro-organismen, zoals schimmels, bacteriën 

en virussen voorkomen. Deze micro-organismen kunnen een risico vormen voor zowel het gas-

transportnetwerk, gasopslag als de volksgezondheid.  

Om te kunnen garanderen dat er geen micro-organismen in het openbare net worden geïnjec-

teerd en er dus geen materiële- of immateriële gevolgschade kan ontstaan, wordt op dit moment 

in de "Aanvullende Voorwaarden RNB Groen Gas Invoeders (versie 14)" van de Nederlandse 

regionale netwerkbeheerders een HEPA filter, ter verwijdering van deze biologische componen-

ten, verplicht gesteld: "De invoedingsinstallatie is voorzien van een HEPA filter. Dit HEPA fil-

ter is tenminste in staat luchtpartikels te weerhouden van een diameter van 0,3 µm met een 

doeltreffendheid van minimaal 99,995%”. 

 

Micro-organismen kunnen op verschillende manieren worden verwijderd. Sterilisatie en bestra-

ling met ultraviolet (UV) licht zijn voorbeelden van reinigingstechnieken om micro-organismen 

te doden. Het probleem bij de toepassing van dergelijke technieken is echter dat de verblijftijd 

en temperatuur bepalend is voor het doden van een specifiek micro-organisme. Tevens hebben 

dergelijke technieken een relatief hoge energievraag, waardoor ze minder duurzaam zijn.  

 

Van diverse verwijderingstechnieken is bekend dat zij in staat zijn om alle micro-organismen tot 

een bepaald niveau te verwijderen. Deze staan bekend als zogenaamde 'absoluut filtertech-

nieken', waarvan de HEPA filters het meest bekende voorbeeld is. In bijlage A is het principe en 

de werking van een HEPA filter nader uitgewerkt.  

Uit onderzoeken in het laboratorium van DNV KEMA is gebleken dat dergelijke filters geschikt 

kunnen worden gemaakt voor werkdrukken tot 10 bar. Wel dienen de filters te worden inge-

bouwd in een voor het filter geschikte drukvaste behuizing. Dergelijke behuizingen zijn echter 

groot en kostbaar.  

Vanuit de gasbehandelingstechniek zijn echter ook andere filters en filtertechnieken bekend, die 

volgens opgave van de leveranciers, eveneens geschikt zouden zijn voor het afvangen van zeer 

kleine deeltjes bij hoge druk. In hoeverre deze filters voldoende toepasbaar zijn voor het verwij-

deren van micro-organismen is in dit project onderzocht.  
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2. BESCHRIJVING VAN DE EFFICIENCY TESTEN 

 

Een bepaalde filterefficiency is vereist om te kunnen voldoen aan de normstelling. Daarom is 

voor het vaststellen van de toepasbaarheid van een filter belangrijk dat het verwijderingsrende-

ment (efficiency) minimaal gelijk is aan het in de norm (code) voorgeschreven rendement. 

 

Bij het vaststellen van de filter efficiency worden deeltjes stroomopwaarts (voor het filter) en 

stroomafwaarts (na het filter) van het filter geteld met behulp van twee deeltjestellers. De dia-

meter van de gegenereerde deeltjes bevindt zich in de range 0,3-1,0 µm en zijn –qua grootte- 

vergelijkbaar met micro-organismen. Om de efficiency van de filters met voldoende nauwkeu-

righeid te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat er voldoende deeltjes voor het filter worden 

aangeboden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een zogenaamde aërosolengenerator. In bijlage B 

is een uitgebreide beschrijving van de meetopstelling en testprocedure gegeven. De testen zijn 

analoog aan NEN-EN 1822 uitgevoerd en de werkwijze is afgestemd met het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

 

De leveranciers, die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn: 

 Donaldson Filtration Solutions 

 GSF Europe B.V. 

 gAvilar B.V.  

 Parker Hannifin B.V. 

 

2.1 Procescondities 

Voorafgaand aan de testen zijn de condities, waaraan het complete systeem (filter en behuizing) 

dient te voldoen met de leveranciers afgestemd. Deze condities zijn: 

 Het complete systeem dient minimaal geschikt te zijn voor drukken tot 10 bar(a); 

 Het systeem dient te worden geleverd met de benodigde veiligheidscertificaten; 

 Het filter dient deeltjes af te kunnen vangen in de range van tenminste 0,3-1,0 μm. 

 

 

2.2 Testprogramma 

Tijdens de uitvoering is op een drietal onderdelen getest: 

Test 1: Vaststelling van de efficiency van het filterelement onder laboratoriumcondities;  

Test 2: Vaststelling van de efficiency onder procescondities; 

Test 3: Kwalitatieve beoordeling van het filterelement.  
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Test 1: Vaststelling van de efficiency van het filterelement onder laboratoriumcondities 

Bij het vaststellen van de filterefficiency zijn de deeltjes, van verschillende groottes (0,5-20 

m), stroomopwaarts en stroomafwaarts geteld. De resultaten van deze metingen zijn verwerkt 

in een grafiek, waarbij de efficiency tegen de deeltjesgrootte is uitgezet. Uit de grafiek is ver-

volgens de deeltjesgrootte, waarbij de efficiency minimaal is (Most Penetrating Particle Size, 

MPPS) bepaald.  

 

Test 2: Vaststelling van de efficiency onder procescondities 

Een belangrijk onderdeel van de testprocedure betreft het bedrijven van het filtermedium onder 

procescondities. Hieronder wordt het optreden van plotselinge druk- en flow veranderingen ver-

staan.  

De procedure bestaat uit het vijf maal snel op druk brengen en vijf maal snel in druk reduceren 

van het filter. Hierbij mag het filtermedium niet beschadigen, scheuren of andere oneffenheden 

vertonen. Na de testen is de efficiency van het filter opnieuw bepaald en zijn eventuele ontstane 

lekkages in het filter visueel getraceerd. 

 

Test 3: Kwalitatieve beoordeling van het filtermedium 

Een ervaren meettechnicus heeft het filtermedium tijdens het in- en uitbouwen beoordeeld op: 

 De inzetbaarheid van het filter (bijvoorbeeld het eenvoudig in- en uitbouwen); 

 Controlemogelijkheden voor doorslag filter (delta P of deeltjesmeter, etc.); 

 Relatieve beoordeling ten opzichte van elkaar (+ en -  beoordeling). 

Deze beoordeling is niet normatief. 

 

De onnauwkeurigheid (95% betrouwbaarheidsinterval) van de efficiencytesten is vastgesteld op 

<0,004%. 
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3. RESULTATEN EN CONCLUSIES 

 

De resultaten van de efficiency metingen zijn samengevat weergegeven in tabel 1.  

 

Uit de resultaten kunnen de volgende algemene conclusies en -bevindingen worden opgetekend: 

 Uit de testen is gebleken dat er vele filtermedia verkrijgbaar zijn, die kunnen voldoen aan de 

in rapport GCS 13.R.23728
1
 gespecificeerde voorwaarde van 99,95%. 

 Met een ‘standaard’ stoffilter kan niet de vereiste efficiency worden gehaald.   

 De gemeten efficiencies zijn voor alle filters (media en behuizing) lager dan de door de leve-

ranciers gespecificeerde waarden voor alleen de filtermedia. Deze afwijkingen zijn mogelijk 

te wijten aan het inzetten van de filters onder andere procesomstandigheden. Veelal wordt de 

efficiency van de filters bepaald bij atmosferische omstandigheden en zonder toepassing in 

een druk vaste behuizing. Eventuele veranderingen in stroming, door toepassing van een 

dergelijk behuizing, zijn dan ook niet meegenomen. Tevens is gebleken dat niet alle filter-

frames een voldoende goede afdichting hebben, om de hoge zuiveringsgraad van het filter te 

waarborgen. De (gedeeltelijke) bypassstroom, die wordt gecreëerd door een slechte afdich-

ting, heeft een afname van de efficiency tot gevolg. 

 De resultaten van de efficiencytesten tonen dat de efficiency iets lager is onder procescondi-

ties.  

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de drukpulsen, ten gevolge van snelle procesfluctua-

ties, invloed hebben op de efficiency. Mogelijk verandert de vezelstructuur door de drukfluc-

tuaties enigszins, waardoor de werking (iets) vermindert. Tevens kan niet worden uitgesloten 

dat de afname van de efficiency wordt veroorzaakt door lekkage langs de afdichting van het 

filtermedia met het filterhuis. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er alleen nieuwe filters 

zijn getest. Van diverse leveranciers is gemeld dat de performance van een filter vaak iets 

toeneemt na een poosje operationeel te zijn geweest. 

 

  

 

Navolgend zijn de resultaten van de leveranciers afzonderlijk beschreven. Tevens is de feed-

back, die van de leveranciers en netbeheerders is ontvangen, vermeld. 

 

                                                      
1
,Vlap, Bos-de Haan, Greensafe - Risico-inventarisatie van microbiologische componenten in groengas, 

DNV KEMA GCS.13.R.23728 
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Tabel 1: Resultaten efficiency testen diverse filtermedia 

Specificaties Donaldson GSF Europe gAvilar Parker Domnick Hunter 

Kenmerken 

 
P-SRF N10/30 1336/2 K700 N129722-V2 N12-9722-V1 

Stoffilter GS5000-

68432 
 BIO-X TETPOR II 

Leveranciersspecificatie 

 
 

DEHS Retention 

5,3 cm/s 0,3µm 

particle : ≥99,97 

DEHS Retention 

2,54 cm/s 0,12µm 

particle : ≥99,9995 

DEHS Retention 

5,3 cm/s 0,3µm 

particle : ≥99,97 

    

MPPS 1,0 µm 1,0 µm 1,0 µm 1,0 µm 1,0 µm 1,0 µm 1,0 µm 1,0 µm 

Efficiency (laboratori-

umcondities) 
99,995 99,704 99,847 99,959 90,111 99,788 99,961 99,996 

Efficiency (procescon-

dities) 
99,993 99,705 99,858 99,875 93,345 99,892 99,979 99,998 

Kwalitatieve analyse 

Formaat 
        

Vervanging van het 

filtermedium         

Eenvoud afdichting van 

het filterhuis         

ΔP- meting 
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3.1 Donaldson Filtrations Solutions 

Uit de resultaten is gebleken dat de efficiency van het geteste filtermedia -onder zowel laborato-

rium- als procescondities- hoger is dan 99,99%.  

Het gewicht van het geheel is 4 kg. De behuizing van het filtermedium is goed handelbaar. Te-

vens is het filtermedium zonder moeite te vervangen door de bajonetsluiting los te draaien. Eni-

ge aandacht is vereist bij het vastdraaien van de sluiting. Wanneer deze niet goed wordt aange-

draaid bestaat de kans op lekken langs de afdichting. Op de behuizing zijn geen mogelijkheden 

om druksensoren toe te passen.  

 

Opm.: 

Door de netbeheerders is aangegeven dat zij alleen filterhuizen met flensafdichting acceptabel 

vinden.  

 

De in de DNV KEMA test gemeten efficiency waarde van 99.99% op 1 micron valt ruim binnen 

de opgevraagde specificatie van 99.95%. Desondanks wijken deze resultaten af van de originele 

specificaties en validatie van het betreffende element. Het geteste element betreft een steriel gas 

element welke conform FDA en EC/1935/2004 normen is, welke retentie een waarde omschrijft 

van 99.999998% op 0.2 micron en is onafhankelijk gevalideerd door TNO (zie bijlage) 

De oorsprong van dit verschil zal liggen in de afwijkende test procedure en specificaties van de 

door DNV KEMA uitgevoerde test welke beschreven is in dit rapport. 

Daar het element een steriel elementen is, welke als functie heeft het afvangen van bacteriën, 

heeft een delta P meting op het huis geen functionele toevoeging voor het monitoren van de sta-

tus van het element. Verschil druk is geen indicator/parameter met betrekking tot steriliteit of 

efficiency van het element. Teneinde steriliteit te waarborgen dienen dit soort type steriel ele-

menten periodiek gesteriliseerd te worden om mogelijk bacterie doorgroei te voorkomen. 

Betreffende filterhuizen zijn beschikbaar met BSP draad, flens en las aansluitingen. 

 

 

3.2 GSF Europe B.V. 

Door GSF Europe B.V. zijn vier typen filters aangeleverd, die allemaal toepasbaar zijn in het-

zelfde filterhuis. Drie van de geteste filters hadden efficiencies die hoger waren dan 99,70%. 

Het filter met als kenmerk N12-9722-V1 bleek de hoogste efficiency te hebben; 99,9588%.  

Het stoffilter, dat momenteel veel wordt toegepast,  had een efficiency van 90-93% en kwam 

daarmee als slechtste uit de testen. Dit lag ook in lijn der verwachting, omdat dit type filter ook 

niet specifiek voor bedoeld is voor het verwijderen van micro-organismen, maar is meegenomen 

als benchmark. 
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De behuizing van het filtermedium is groot, zwaar van gewicht en niet zonder hulpmiddelen te 

tillen. Voor vervanging van het filtermedium dienen acht bouten los gedraaid te worden. Op de 

behuizing van het filtermedium zijn wel mogelijkheden om druksensoren te plaatsen.  

 

Opm.: 

De behuizing voldoet aan de eisen van de netbeheerders. Tevens hebben de netbeheerders aan-

gegeven het gewicht en de wijze van filtervervanging niet als een probleem te zien. 

 

Het filterhuis kan ook worden geleverd met diverse snelsluitingen. Het geteste filterhuis is van 

het formaat die standaard aan de netbeheerders wordt geleverd. Desgewenst kan ook een klei-

ner, meer handzaam formaat worden geleverd. De unit wordt standaard geleverd met een 

drukmeting, met een sleepwijzer. De geteste filtermedia zijn bestand tegen vloeibaar vocht 

aardgascondensaat.  

 

 

3.3 gAvilar B.V. 

Het door gAvilar aangeboden filter had een efficiency van 99,79% onder procescondities. De 

behuizing van het filtermedium is groot en weegt meer dan 100 kg. Voor de vervanging van het 

filtermedium dienen twaalf bouten los gedraaid te worden. De behuizing heeft een hefarm om 

het deksel van het filter te dragen en daardoor is het filtermedium door één persoon te vervan-

gen. Op het filterhuis zijn twee analoge manometers geplaatst om het drukverschil te kunnen 

monitoren.  

 

Opm.: 

Het filter wordt voorzien van een analoge manometer en een ABB verschildrukmanometer, die 

op afstand kan worden uitgelezen. Het filter is voorzien van een PED Co markering en heeft 

tevens een sok, waar een levelswitch in is aangebracht. Door middel van deze switch wordt 

vloeistof (vocht en/of hogere koolwaterstoffen) gedetecteerd in het filter.  
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3.4 Parker Hannifin B.V. 

Door Parker zijn twee filtermedia aangeleverd, die beiden te plaatsen zijn in hetzelfde filterhuis. 

Voor het filtermedium met als kenmerk BIO-X was de efficiency 99,9810% en voor het filter-

media met als kenmerk Tetpor II was de efficiency 99,998%.  

Het filterhuis is goed handelbaar, niet zwaar van gewicht en eenvoudig met een bajonetsluiting 

gasdicht te krijgen. Het filtermedium is hierdoor eenvoudig door één persoon te vervangen. 

Door Parker wordt de mogelijkheid geboden om ΔP- sensor toe te passen op het filterelement. 

 

Opm.: 

Door de netbeheerders is aangegeven dat de afdichting van het filterhuis niet voldoet aan de 

door hun gestelde specificaties.  

 

Parker Hannifin BV heeft diverse lijnen filterhuizen beschikbaar. Voor de (bio)gas, CNG en 

LNG filters zijn behuizingen verkrijgbaar in gecoat aluminium, AISI 304 en AISI 316 uitgevoerd 

met diverse snelsluitingen maar ook geflenst.  

De filterhuizen worden ingedeeld in klasse I en II conform PED97/23/EG of Atex94/9/EG. Het 

filterhuis bestaat uit drie delen; de basis, bowl en een lock ring, Verwijdering van de bowl zorgt 

voor gemakkelijke toegang tot het filterelement voor verwijdering en service. Het click-lock se-

aling mechanisme van het filter element zorgt voor simpele en veilige opsluiting van het element 

zonder bypass. Zelfs in het geval van drukstoten.  

Alle materialen zijn geschikt voor de applicatie en hebben een cleaning doorlopen tijdens pro-

ductie. Verschillende connectie typen zijn beschikbaar van DIN/ISO draad tot flenzen en weld-

prepared laseinden. Als accessoires kunnen DP meters meegeleverd worden eventueel met reed 

contact en diverse drains. Middels een mobiele Valairdata Integriteitstester biedt Parker Dom-

nick Hunter de mogelijkheid om on-site filter testen uit te voeren. De aerosol Challenge test is 

gecorreleerd aan destructieve bacterie en Colli fagen test methodieken en biedt een nauwkeuri-

ge snelle controle van de integriteit van het filter.  

Aanvullend heeft Parker met Zander en Hiross producten een brede lijn met (bio)gas, CNG en 

LNG koel- of adsorptie drogers met elk gewenst dauwpunt tot -70C. 
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BIJLAGEN 

A.  Theoretische achtergronden (HEPA-)filters 

B.  Meetprocedure voor de bepaling het rendement van filters 
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A.   Theoretische achtergronden (HEPA-)filters 

"High efficiency Particulate Air" (HEPA) filters zijn zodanig ontworpen dat ze zeer kleine 

deeltjes uit lucht met een zeer hoge efficiency kunnen afvangen. HEPA-filters bestaan uit een 

groot aantal matten van willekeurig geranschikte vezels, gemaakt van glasvezelpapier. 

Onderdelen, die belangrijk zijn voor een goede werking van de filters, zijn vezeldichtheid, 

vezeldiameter en filterdikte.  

De filterprestaties worden vaak uitgedrukt als percentage efficiency, gedefinieerd als de 

verhouding van deeltjes stroomopwaarts en stroomafwaarts. In formule: 

 

           ( )   [  
                                    

                                    
]        

 

De efficiency van een filter varieert bij verschillende deeltjesgroottes en debieten. Het is zinloos 

om een efficiency van een filter te vermelden, zonder aan te geven bij welke deeltjesgrootte en 

bij welk debiet.  

 

A.1  Filtratiemechanismen 

Vier verschillende filtratiemechanismen zorgen voor het afvangen van deeltjes: 

 

Interceptie: 

In het HEPA filter volgen de middelgrote deeltjes 

de luchtstroom door het filter en komen zo in bot-

sing met de vezels. De aantrekkingskrachten (Van 

der Waals krachten) tussen de vezel en het stof-

deeltje zijn sterker dan de snelheid van de lucht-

stroom. 

 

Inbedden: 

Inbedden of binnendringen (in het Engels 'im-

paction') is het proces waarbij grotere deeltjes niet 

in staat zijn vezels te vermijden, wanneer ze in con-

touren van de luchtstroom volgen en gedwongen 

worden om in één van de vezels in te bedden. 

  

Figuur A.1: Interceptie  

Figuur A.2: Inbedden  
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Diffusie: 

De kleinste deeltjes botsen met de aanwezige 

luchtmoleculen in het HEPA-filter. Hierdoor wordt 

de doorgang van deze kleinste deeltjes belemmerd. 

De geblokkeerde kleinste deeltjes worden vervol-

gens volgens één van de andere mechanismen aan 

het filter gebonden.  

 

Zeven: 

Het afvangen van deeltjes door middel van zeven 

is het meest voorkomende mechanisme in de 

filtratietechniek. Het treedt op wanneer de deeltjes 

te groot zijn om tussen de vezels door te kunnen 

passeren. 

 

 

 

A.2  Most penetrating particle size (MPPS) 

Figuur A.5: toont hoe de filterefficiency varieert met de deeltjesgrootte. De figuur toont dat de 

mogelijkheid tot het verwijderen van deeltjes uit een gasstroom direct is gerelateerd aan de deel-

tjesgrootte. Voor zeer kleine deeltjes (<0,1µm) is diffusie het primaire filtratiemechanisme, 

waarbij het filter zeer efficiënt werkt. Voor deeltjes tussen 0,1 en 0,4 µm is het filter minder ef-

ficiënt, omdat de deeltjes te groot zijn voor diffusie en te klein voor interceptie. Deeltjes > 

0,4µm komen in de regio waar interceptie en inbedden zorgen voor weer een zeer hoge efficiën-

tie van het filter. De totale efficiency van een HEPA filter is het resultaat van de som van al 

deze vier mechanismen. Zoals gememoreerd, heeft elk mechanisme een deeltjesgrootte, 

waarvoor het het meest efficient is. Dit resulteert in een deeltjesgrootte die het lastigst te 

verwijderen is (zie figuur A.5). Deze deeltjesgrootte wordt het meest doorlaatbare deeltjesgroote 

genoemd  (in het Engels: Most penetrating particle size (MPPS)).  

Figuur A.3: Diffusie 

Figuur A.4: Zeven 
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A.3  Classificatie en groepen 

HEPA filters zijn –afhankelijk van hun efficiency-  onderverdeeld in groepen en klassen. Men 

onderscheidt de volgende groepen: 

 Groep H: Filters HEPA (met een zeer hoog efficiency) 

 Groep U: Filters ULPA (met een zeer geringe penetratie) 

 

De filters worden geklasseerd volgens NEN 1822. In tabel A.1 zijn de verschillende klassen en 

de bijbehorende specificaties weergegeven.  

 
  

Figuur A.5: Filterefficiency versus deeltjesgrootte 
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Tabel A.1: Classificatie van filters, conform NEN 1822.  

Filter 

Groep/Klasse 

Integrale waarde Lokale waarde 

Efficiency (%) Penetratie (%) Efficiency (%) Penetratie 

(%55) 

H13 ≥99,95 ≤0,05 ≥99,75 ≤0,25 

H14 ≥99,995 ≤0,005 ≥99,975 ≤0,025 

U15 ≥99,9995 ≤0,000 5 ≥99,9975 ≤0,002 5 

U16 ≥99,999 95 ≤0,000 05 ≥99,99975 ≤0,000 25 

U17 ≥99,999 995 ≤ 0,000 005 ≥99,999 9 ≤0,000 1 

 

A.4  Energie-efficienctie van filters 

Het energieverbruik van HEPA-filters kan worden bepaald als functie van het volumedebiet, de 

doeltreffendheid, de tijd en de gemiddelde drukval. Als gevolg van het verstoffen van het 

filtermateriaal tijdens het gebruik, wordt de drukval van een filter steeds groter. Het gerelateerde 

energieverbruik tijdens een bepaalde periode kan worden berekend op basis van het integrale 

gemiddelde van de drukval over die periode. (zie figuur A.6)  

 

HEPA-filters vereisen geen reiniging of 

onderhoud, efficiency studies hebben zelfs 

bewezen dat de efficiency met gebruik van 

3-5 jaar zelfs verhoogd wordt. HEPA en 

ULPA filters kunnen worden gecontroleerd 

door de drukval over het filtermateriaal te 

meten.  

 

 

 

 

Wanneer de daling in druk onacceptabel wordt moet het filtermedium vervangen worden. De 

typische drukval over een nieuw filter is 2.45 mbar. Een stijging van de drukval in het bereik 

van 5-20 mbar geeft het einde van de levensduur van het filter aan. Druksensoren op de in- en 

uitlaat kunnen worden vereist voor het meten van de verandering in de daling van de druk over 

het filter. Dit geeft niet alleen aan wanneer het filter vervangt dient te worden, maar houdt ook 

toezicht op de integriteit van het filtersysteem.  

 

  

Figuur A.6: Drukverlies over een filter 
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A.5  Referenties 

 Camfill Farr, http://www.camfilfarr.nl 

 Donaldson Filtration Solutions, High Efficiency particulate Air, HEPA Filtration Facts. 

 Application Note ITI-041, Mechanisms of filtration for high efficiency fibrous filters.  

 Nederlandse norm NEN 1822, Luchtfilters met een hoog rendement (ELA, HEPA en 

ULPA), November 2009. 

 Eurovent 4/11, Energy Efficiency Classification of Air filters for general ventilation on pur-

poses. 

 



DNV KEMA Energy & Sustainability 

 

 

 

GCS 13.R.23755  -18-     

 

B.  MEETPROCEDURE FILTER RENDEMENT BEPALING 

B.1  Classificatie van filters 

Het percentage verontreiniging dat door een filter wordt tegengehouden, wordt het rendement of de 

efficiency genoemd. Dit rendement wordt bepaald door de concentratie van het aantal deeltjes voor- 

en na de filtratie te meten. Hiervoor worden deeltjestellers gebruikt.  

De filters zijn onderverdeeld in groepen en in klassen, volgens hun rendement. Men onderscheidt de 

volgende groepen: 

 Groep G: Filters voor grof stof; 

 Groep F: Filters voor fijn stof; 

 Groep H: Filters HEAPA (met zeer hoog rendement); 

 Groep U: Filters ULPA (met een zeer geringe penetratie). 

In iedere groepen worden meerdere klassen gedefinieerd. De klassen van de groepen H en U worden 

hieronder nader omschreven. 

 

B.1.1 Filter groepen 

De luchtfilters worden geklasseerd volgens de norm NEN 1822, zoals is opgenomen in tabel B.1.  

 

Tabel B.1: Efficiency van filters (Bron: NEN 1822-1, november 2009) 
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B.2  Symbolen en formules 

De gebruikte symbolen en formules zijn samengevat in tabel B.2. 

 

Tabel B.2: Symbolen en formules (Bron: NEN-EN 1822-3, November 2009) 
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B.3  Testcondities 

De condities, die gedurende de rendementstesten zijn aangehouden, zijn navolgend beschreven. 

  

B3.1 Testgas 

Voor het testen van de filters is gebruik gemaakt van aardgas. Het gas, dat is gebruikt voor de testen, 

moet voldoen aan de volgende richtlijnen: 

 Temperatuur         : (23±5)˚C 

 Hoeveelheid waterdamp  : <17.25 g/m
3 
(75% relatieve vochtigheid) 

De temperatuur van het gas is gedurende de test constant gehouden. De maximaal toelaatbare variatie 

was ±2˚C. De hoeveelheid waterdamp in het gas is, met een tolerantie van ±5%, eveneens constant 

gehouden.  

De reinheid van het filterelement is gewaarborgd door alvorens de test werd gestart schone lucht door 

het filter te leiden. De schone instrumentenlucht, die hiervoor is gebruikt is vooraf door een HEPA-

filter geleid. Het aantal deeltjes (of een toename in het aantal deeltjes) stroomafwaarts van het filter is 

gebruikt als een indicatie voor vervuiling en/of lekkage.  

 

B.3.2 Filterelement 

De te beproeven filterelementen waren ontworpen van materiaal, dat geschikt was voor genoemde 

temperatuur en debiet. Daarnaast dienden de filters te voldoen aan de volgende eisen: 

- geschikt voor een druk van 0-10 bar(a); 

- geschikt te zijn voor een gasdebiet van 0-500 Nm
3
/h;  

- het filterelement dient te bestaan uit – of te zijn ingebouwd in- een gecertificeerde drukvaste be-

huizing; 

- het systeem dient deeltjes af te vangen van 0,5µm of kleiner (range van deeltjesgrootte is 0,5µm -

20µm); 

- de behuizing dient te zijn voorzien van PN16 en/of DN50 aansluitingen.  

 

B.3.3 Nominaal gas debiet 

Elk filterelement is getest bij een debiet van 5 Nm
3
/h en 50 Nm

3
/h.  

 

B.3.4 Druk 

Het testgas is onder een druk van 7 bar(a) aangeboden aan het filter.  

 

B.3.5 Filterrendement 

Het meten van het filterrendement is uitgevoerd op basis van het tellen van deeltjes, stroomopwaarts 

en stroomafwaarts van het filter. 
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B.3.6 Test aërosolen 

Voor het testen van de filters is een vloeibaar test aerosol (paraffine olie) gebruikt. De concentratie en 

de grootte van de deeltjes in het aerosol zijn gedurende de test constant gehouden.  

 

B.4  Beschrijving van de meetmethode 

De complete test procedure voor de filters volgens NEN 1822 bestaat uit vier stappen. Elke stap kan 

gezien worden als een individuele test. 

 

Stap 1: Testen van het filter oppervlak (Bepalen van de meest doordringende deeltjes grootte) 

Bij het vaststellen van de filterefficiëntie, worden deeltjes van verschillende groottes stroomopwaarts 

en stroomafwaarts geteld met behulp van twee deeltjestellers. De resultaten van deze metingen worden 

gebruikt om in een grafiek de efficiëntie tegen de deeltjesgrootte uit te zetten. Hieruit kan bepaald 

worden wat de deeltjesgrootte is waarvoor de efficiëntie minimaal is. Deze deeltjesgrootte staat be-

kend als de meest doordringende deeltjes grootte (Most Penetrating Particle Size, afgekort tot MPPS). 

Bij het meten van de deeltjes stroomopwaarts is gebruik gemaakt van een verdunningsysteem, dit 

vanwege een beperking van het meetbereik van de deeltjesteller. Extra apparatuur is vereist voor het 

meten van de flow, absolute druk, temperatuur en relatieve vochtigheid (zie paragraaf B.5). 

 

Stap 2: Efficiencytest van het filterelement 

De gemiddelde efficiëntie van het filter is berekend op basis van de gemiddelde deeltjes concentratie 

stroomopwaarts en stroomafwaarts. Deze test is in combinatie met de bepaling van de MPPS (stap 1) 

uitgevoerd.  

 

Stap 3: Testen van de procescondities 

Een belangrijk onderdeel van de test procedure betreft het bedrijven van het filter onder procescondi-

ties. Hieronder wordt verstaan het optreden van plotselinge druk- en flow veranderingen. Om de inzet-

baarheid van het filter in een biogasplant te kwalificeren dient het filter ook onder deze praktijkom-

standigheden optimaal te functioneren. De procedure voor deze controle bestaat uit de volgende 

stappen: 

 Het filter vijf maal snel op druk brengen; 

 Het op druk houden van het filter gedurende 10 minuten; 

 Het filter vijf maal snel in druk reduceren. 

Hierna is het filterrendement bepaald en zijn eventuele ontstane lekkages in het filter getraceerd. Te-

vens is het filter tijdens de testen kwalitatief beoordeeld op de inzetbaarheid m.b.t. het onderhoud.  
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Stap 4: Lektesten van het filterelement 

Via de lektesten is bepaald of het filter penetratiewaarden laat zien, die groter zijn dan de toelaatbare 

niveaus. Tijdens lekkagetesten is het filter element geïnstalleerd in de testopstelling en onderworpen 

aan een gasstroom. Aan de hand van het aantal deeltjes stroomafwaarts van het filter is bepaald of het 

filter de penetratiewaarden overschrijdt. Bovendien heeft een visuele screening op lekkage plaats ge-

vonden. Voor de juiste detectie van lekken is met name gekeken naar de randen van het filter in de 

pakking, het filterframe en het afdichtmateriaal. Het meten van een daling in de druk, een spreiding in 

het aantal deeltjes stroomafwaarts of het overschrijden van de penetratie waarde zijn gebruikt als indi-

catie voor lekkage. Met twee drukmeters is op ieder ogenblik het drukverlies gemeten.  

De lektest is voor ieder filter tweemaal uitgevoerd. De eerste lektest heeft plaats gevonden tijdens stap 

1 en/of stap 2. De tweede heeft plaats gevonden na stap 3. Met een lektest, na het testen van het filter 

onder procescondities (stap 3), is eventuele schade ten gevolge van de plotselinge druk- verhogingen 

en reducties aan te tonen. 

 

B.5  Testapparatuur 

B.5.1 Temperatuursmeting 

De temperatuur van het gas is gemeten met een thermokoppel, die  stroomopwaarts van het filter was 

geplaatst. 

 

B.5.2 Relatieve vochtigheidsmeting 

De hoeveelheid waterdamp in aardgas bij 7 bar(a) en 23˚C is  ~3 g/m
3 
, hiermee is gegarandeerd dat de 

hoeveelheid waterdamp van het test gas voldoet aan de specificatie (<17,25 g/Nm
3
), zoals is 

beschreven in de norm. 

 

B.5.3 Volumedebietsmeting 

Het volumedebiet is met een gekalibreerde flowmeter van 100 Nm
3
/h. Het volumedebiet mag een 

afwijking hebben van 5% van de werkelijke waarde.  

 

B.5.4 Drukverschilmeting 

Door het meten van de absolute druk stroomopwaarts en stroomafwaarts van het filter is het drukver-

schil gemeten. De meetpunten voor de druksensoren zijn zo ingericht dat de sensoren in het midden 

van de buis loodrecht op de richting van de gasstroom staan. Daarnaast zijn de druksensoren zo ge-

plaatst, dat de luchtstroom ter plaatse gelijkmatig is. 

 

B.5.5 Opmenging van aërosolen in het gas 

De input van de aerosolen in het leidingwerk is zo geconstrueerd dat de aerosolenconcentratie recht-

streeks op het filter niet meer dan 10% mag afwijken van de gemiddelde waarde die in de leiding is 

gemeten. De aerosolen zijn door middel van een kleine luchtstroom met een compressor in het testgas 

geïnjecteerd. 
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B.5.6 Aërosol generatie en meetinstrumenten 

De hoge concentratie aan aerosolen in het testgas is vereist voor het meten van hoog rendement filters 

(U16 en U17). Dit om statistisch goede meting stroomafwaarts van het filter te verkrijgen. De operati-

onele parameters van de aerosol generator moeten zo worden afgesteld dat de gemiddelde deeltjes-

grootte in het bereik is van het meest doordringende deeltjesgrootte (MPPS). De gemiddelde grootte 

van het door het testaerosol te produceren deeltje mag niet meer dan 10% afwijken van de MPPS-

waarde. Een afwijking van 50% is toegestaan bij het gebruik van een polydisperse aerosol.  

 

Aërosolen 

Een geschikt aerosol is een vloeistof, met een dampspanning die lager is dan de omgevingstempera-

tuur, zodat de druppelgrootte niet verandert door verdamping van de druppels. Voor het testen van de 

filters is paraffine olie gebruikt. De eigenschappen van de toegepaste paraffine olie zijn weergegeven 

in tabel B.3. 

 

Tabel B.3: Eigenschappen van paraffine olie 

 
Paraffine olie 

Chemische naam CAS # 64742-46-7 

Dichtheid (kg/m
3
) 843 

Smeltpunt (˚C) -14 

Flash point(˚C) 180 

Viscositeit (kg/m s) 0.026 

 

Productie van aerosolen 

Het aantal deeltjes stroomopwaarts van het filter moeten voldoende zijn om bruikbare resultaten te 

behalen. Dit betekend dat er voor het meten van U16 filters met een efficiency van 99,99995%, mini-

maal (1/(100-99,99995)=) 20.000 deeltjes in het gas aanwezig moeten zijn. Als het aantal deeltjes 

stroomopwaarts groter is dan het bereik van de deeltjesteller, is gebruik gemaakt van een verdunnings-

systeem. 

Voor de productie van polydisperse aerosolen is een Atomizer aerosol generator ATM 210 gebruikt. 

De generator genereert deeltjes in de grootte van 0,2-1µm. Een schematisch overzicht van de ATM 

210 generator is weergegeven in figuur B.1. De specificaties van de generator zijn weergegeven in 

paragraaf B.10. 
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Figuur B.1:  Schematisch overzicht ATM 210 (bron Topas Atomizer aerosol generator ATM) 

 

Deeltjesmeting 

De monsterneming heeft plaats gevonden onder de actuele druk. Twee hoge druk controllers zijn in de 

monsterleiding geplaatst, om de druk te reduceren en het gas atmosferisch aan te bieden aan de deel-

tjestellers. De controllers zijn stroomopwaarts en stroomafwaarts van het filter geplaatst. De verbin-

ding naar de deeltjesteller is zo kort mogelijk gehouden. Het bemonsterde gas dient representatief te 

zijn voor de gemiddelde deeltjesconcentratie in de gasstroom. Voor het tellen van het aantal deeltjes is 

gebruik gemaakt van twee Solair 3100 Particle Counters. Hiermee kunnen deeltjes worden geteld met 

afmetingen van 0,3-10 µm.  

In de deeltjestellers worden de deeltjes individueel door een lichtbundel geleid. De lichtbron stuurt het 

licht naar een optisch sensor, dat een elektrisch signaal afgeeft. Er ontstaat een schaduw op de fotodio-

de als een deeltje tussen de lichtbron en de foto-elektrische cel langs komt. Hierdoor veranderd het 

elektrisch signaal, dat wordt uitgezonden naar de sensor. Het niveau van dit signaal komt overeen met 

de grootte van het deeltje en het aantal signalen per tijdseenheid met de concentratie van de deeltjes in 

het testvolume.  
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B.6  Testopstelling en meetinstrumenten 

 

Figuur B.2: Schematische weergave van de testopstelling 

 

1 Flowmeter 9 Verdunningssysteem 

2 Luchtgenerator 10 Deeltjesmeting (stroomopwaarts) 

3 Aerosolen generator 11 Testfilter 

4 Aerosolen inlet testgas 12 Computer (logging van de data) 

5 Drukmeting (stroomopwaarts) 13 Drukmeting (stroomafwaarts) 

6 Temperatuurmeting 14 Mengsectie (stroomafwaarts) 

7 Mengsectie (stroomopwaarts) 15 Monsterpunt (stroomafwaarts) 

8 Monsterpunt (stroomopwaarts) 16 Deeltjesmeting (stroomafwaarts) 

 

  



DNV KEMA Energy & Sustainability 

 

 

 

GCS 13.R.23755  -26-     

 

B.7  Berekeningen 

 

 

Waarin: 

P  penetratie (%)          

E  efficiency (%) 

Nu  aantal getelde deeltjes stroomopwaarts   

Nd  aantal getelde deeltjes stroomafwaarts 

kd  verdunningsfactor (1:100)         

CN,U   deeltjesconcentratie stroomopwaarts (deeltjes per m
3
) 

CN,D deeltjes concentratie stroomafwaarts (deeltjes per m
3
)  

VS,U monstervolume stroomopwaarts (m
3
) 

VS,D monstervolume stroomafwaarts (m
3
)     

tu  monstertijd stroomopwaarts (sec) 

td  monstertijd stroomafwaarts (sec)     
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B.8  Testrapport  

Het testrapport voor elke filter bevat minimaal de volgende onderdelen: 

A Filter 

 - Type 

 - Afmetingen 

 - Hoeveelheid metingen 

B Testparameters 

 - Filtermedium 

 - type gebruikte test aerosol 

 - temperatuur 

 - relatieve vochtigheid 

 - nominale gas flow 

 - bedrijfsdruk 

C Testresultaten 

 - gemiddeld drukverschil over het filter 

 - Most penetrating particle size (MPPS) 

 - Efficiency at MPPS 

 - Het diagram dat de efficiency weergeeft als functie van de deeltjes grootte 

D Resultaten testen onder praktijkomstandigheden 

 - Gemiddeld drukverschil 

 - Efficiency 

 - Penetratiewaarde 

 - Resultaten van lekanalyse 

 - Kwantitatieve analyse 
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B.9  Lighthouse opstelling  

Figuur B.3: Meetopstelling 
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B.10 Atomizer Aerosol Generator  
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