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Iv-Milieuontwikkelt
'pulssterilisator'
HetadviesbureauIv-Mi!ieuinPapendreclu
heefteeninstallatieontwikkelddie effectief
optreedtte^enmicro-organismeninvloeistoven.
Dewerkingvandeinstallatie berustophet
ejfectvanpulserendeelektrischevelden.Daarom
heeftzedenaam 'pulssterilisator'gekregen.
In 1994werdbijIv-Milieueenlaboratoriumproefuitgevoerddiebedoeldwasommelk
uitafvalwater teverwijderen.Dezeproefwerd
uitgevoerd inopdrachtvaneenzuivelproducent.Hetbleekdatinwater opgelostemelk
metbehulpvanelectroforese uiteen valtin
eiwitten envetten (elektrischecoagulatie).
Hierbij wordt de,omdeeiwitaanwezige,
vetcortexafgebroken metalsdirectgevolgdat
denuvrijeeiwittenenvettenalsseparate
stoffen ophet watergaandrijven.Alsbijkomendeffect ishierbij tevensgeconstateerd
datdeaanwezigemicro-organismen totaal
geëlimineerdworden.
Indetweedehelft vandenegentiger
jaren werddevraagnaar natuurlijke consumentenproducten steedsgroter.Deze
produkten moeten langer houdbaar zijn,
geenadditievenen/of conserveringsmiddelen
bevatten,weldevannatureaanwezigevitaminen endesmaakvanhet oorspronkelijke
verseproduct hebben behouden.Alsreactie
hieropgingIv-Milieu zoekennaareen
methode ommicro-organismen in vloeistoffenaftedodenmetbehoudvansmaak,reuk,
geur, kleur enstructuur. Deoplossingis
gevonden methetontwikkelen vaneendoorstroomapparaat met pulserende elektrische
veldenoplaboratoriumschaal. Hettoegepastesysteem wordt indeliteratuurPEF
(PulsedElectricField)genoemd.

De werking
Decelwanden van bacteriënzijn opgebouwd uitpolymeren.Dezebestaan uit
ketensvanN-Acetylglucosamineen
N-Acetylmuraminezuur.Door toediening
vaneensterkeelektrische pulszalhydrolyse
optreden vandezuurstofverbinding tussen
beidestoffen. Opdezewijze zullengaten in
hetcelwandskelet ontstaan, waardoor de
celwand lekraakt endecelinhoud doof de
celwand zalkunnen ontsnappen.

Behalvedehoogte van despanning blijken tevensdelengte vande elektrische
pulsen endeinterval tussen depulsen van
groot belang.Uit eengroot aantalproeven is
geblekendat eenonjuiste instelling vande
spanning,depulslengte,depulsinterval of
eencombinatie hiervan productschade kan
vetoorzakenindevorm van vitamineafbraak, eiwitdenaturatie en/ofandere
ernstigeaanrasting vande organoleptische
eigenschappen vanhet product.

Veiligheid en capaciteit
Indeproefopstelling iseen doorstroomapparaat gebruikt meteen maximalecapaciteit van700litet/uur,wanneer het medium
waterig is.Vloeistoffen met eenhogeviscositeit hebben uiteraard effect opdecapaciteit.
Het istheoretisch mogelijk om voorieder
gewenstdebieteen doorstroomapparaat te
ontwerpen. Datstuit echteropeen aantal
problemen, waarvan eenbelangrijke de
veiligheid is.Eengroter debietvereistook
eenelektrisch veldmet eengroter vermogen.
Aangezien hier met relatiefhoge spanningen
envermogens wordtgewerkt,moeten aande
afscherming vanherapparaat endeomgevinghogeeisenworden gesteld.

Omdergelijke problemen alinde
ontwetpfase tekunnen ondervangen isdoor
Iv-Milieu gekozen vooreen modulaire
opbouw vanhetdoorstroomapparaat. In dat
gevalisiederemoduleeenopzichzelf
De opbouw
staand doorstroomapparaat met eeneigen
Het hatt vande'puls stetilisator' wordt
hoogspanningsvoeding met een relatief
gevormd door het doorstroomapparaat. In
geringvermogen.Dezegekoppelde modules
zijn eenvoudigste votm isdit apparaat opgeworden inéén behuizing ondergebracht en
bouwd uit een kunststofbehuizing meteen
centraal vanuit een gemeenschappelijke
vloeistofaan-enafvoer. Indebehuizing zijn
pulsunit aangestuurd. Uiteraard is
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tweemetalen elektroden aangebracht, die
eenpulserende hoogspanning vanmaximaal42kV/cmworden toegediend meteen
frequentie van 1000à 1200Hz.

Water
Debehandeling vanwater inclusiefalle
hieraan verwantewaterigeoplossingen, met
de'puls sterilisator' isvolgens Iv-Milieu
effectief Afhankelijk vandeaanwezige
micro-organismen kan eendecimale reductievan 108tot 1012worden bereikt, waarbij
bovendien alleeencelligenzoalsamoeben en
andere wortelpotigen worden afgedood.

De'puls sterilisator' kan toegepast
worden bij dedrinkwaterproductie en het
drinkwaterbeheer, dezuiveringvan afvalwater,demedischesectorendevoedingsmiddelenbranche. Iv-Milieu isnu in
opdracht vaneensuikerfabriek bezig met
proeven voordestetilisatie vaneenproceswatetstroom.Met het ministerie van
BuitenlandseZaken wordt onderzocht ofde
'puls sterilisator' ingezet kan worden voor
het steriliserenvandrinkwater in Derde
Wereldlanden. ^
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