NATUURKUNDIGE VOORDRACHTEN 1982-1983

NIEUWE R E E K S No. 61
Prof. Ir. F . J . Abbink,
Prof. Dr. E . J . Ariëns,
Prof. Dr. W.H. Biikenhager, Ir. W.L. Dalmijn, Ing. T . J . van Deijl,
Dr. J . Heise,
Prof. Dr. L.F.W. de Klerk,
Dr. N. Lamme,
Prof. Dr. G.P. van Rees,
Prof. Dr. L.M.J.U. van Straaten,
Prof. Dr. P.R. Wyder.

OPGERICHT 1793
BESCHERMVROUWE H.M. DE KONINGIN

VIS-DRUK ALPHEN AAN DEN RIJN 1983

K O N I N K L I J K E MAATSCHAPPIJ VOOR N A T U U R K U N D E
onder de zinspreuk D I L I G E N T I A

BESCHERMVROUWE
H . M , de Koningin

ERE-LEDEN
Z . K . H . Prins Bernhard der Nederlanden
Z . K . H . Prins Claus der Nederlanden

BESTUURDERS
Dr. W.P.J. Lignac, secretaris
Dr. E. Talman, penningmeester
Ir. O.A.E. Wijnmalen

treden af
in 1984

Ir. M.J. Bottema
Dr. H. Cohen
Mevr. Dr. M.P.M. Herrmann-Eriee
(vice-voorzitter)

treden af
in 1985

Prof. Ir. W. Boxma
R. Drion, voorzitter, tot 1 jan. 1984
Mr. R.R.J.F.H. Muller

treden af
in 1986

JAARVERSLAG

VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
VOOR NATUURKUNDE DILIGENTIA
over het seizoen 1982/1983
uitgebracht op de algemene ledenvergadering van 19 september 1983
In 1982/1983 traden als sprekers op:
Prof. Ir. F.J. Abbink,
Prof. Dr. E.J. Ariëns,
Prof. Dr. W.H. Birkenhager,
Prof. Dr. J.H. van Boom, Ing. T.J. van Deijl, Dr. J. Heise, Prof. Dr. L.F.W. de Klerk,
Dr. N. Lamme,
Prof. Dr. G.P. van Rees,
Prof. Dr. R.A. Schilperoort,
ProL Dr. L.M.J.U. van Straaten en Prof. Dr. P.R. Wyder.

Op 17 november 1982 maakten 48 deelnemers een excursie naar de Centrale
Suikermaatschappij C.S.M. te Halfweg.
Het aantal leden bedroeg 547 op 1 april 1983.
De periodiek aftredende bestuursleden Prof. Ir. W. Boxman en Mr. R.R.J.F.H.
Muller worden herkozen.
De heer R. Drion wordt herbenoemd tot het einde van zijn voorzitterschap op 1
januari 1984, waarna hij uit het bestuur zal treden wegens het bereiken van de
zeventigjarige leeftijd.
Ir. J.H. van der Torren achtte de tijd gekomen zich niet meer herkiesbaar te stellen.
Dr. W.P.J. Lignac
secretaris
N.B. Van de artikelen van Prof. Van Boom en van Prof. Scliilperoort ontvingen wij
nog geen manuscript. Hopelijk volgt publikatie volgend jaar.

INHOUD

Ir. W.L. Dalmijn, Mechanische scheidingsmethoden voor de verwerking van
autowrakken

11

Dr. N. Lamme, Vervoer van gevaarlijke stoffen

21

Ing. T.J. van Deijl, Windenergie

„

27

Prof. Dr. W.H. Birkenhager, Hoge bloeddruk

39

Dr. J. Heise, Neutronensterren en zwarte gaten

47

Prof. Dr. P.R. Wyder, Research in hoge magneetvelden

61

Prof. Dr. G.P. van Rees, Regulatie van de afgifte van gonadotrope hormonen
door de hypofyse

75

Prof. Dr. L.M.J.U. van Straaten, Meteorieten en inslagkraters

81

Prof. Dr. E.J. Ariëns, Biologische afweer tegen toxische stoffen

87

Prof. Dr. L.F.W. de Klerk, Het leren van begrippen.

97

Prof. Ir. F.J. Abbink, Vliegtuiginstrumentatie

109

RECYCLING VAN METALEN UIT AUTOWRAKKEN
door
W.L. Dalmijn
Introductie
Het feit dat de natuurlijke reserves van metalen niet onuitputtelijk zijn, de produktie van metalen uit ertsen energie-verslindend is en de milieu-eisen verzwaard zijn,
heeft meer dan ooit de aandacht op bevordering van „recycling" van metalen gevestigd. Helaas hebben deze pogingen niet het succes opgeleverd waarop gehoopt werd.
De onderstaande tabel van enkele jaren geleden, betreffende het metaalverbruik in
Engeland, illustreert dit (Ref. 1.).
Tabel 1
Hoeveelheid recycled in Engeland
1973

Koper
Zink
Lood
Aluminium
Tin

1977

tonnen x10^

% totaal
verbruik

tonnen x 10^

% totaal
verbruik

271
90
227
200
2.7

38
23
62
29
15

207
70
174
171
3.6

32
22
60
29
24

De voortzetting van de recessie heeft een verdere nadelige invloed op de metaalrecycling gehad daar de prijzen van de primaire metalen onnatuurlijk laag zijn
geworden door de afzetmoeüijkheden welke de producenten, hoofdzakelijk de
derde-wereldlanden, ondervinden.
De belangrijkste beperkende factoren voor de metaalrecycling zijn de wisselende
samenstelling, de verontreiniging met andere metalen, gering tonnage per producent
en de afzetmoeüijkheden welke hieruit voortvloeien.
Eén van de belangrijkste bronnen voor secundaire metalen is de auto. Op het
moment komen 450.000 auto's per jaar in het afvalstadium. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 430.000 ton metalen en materialen waarvan 85% uit ijzer en staal
bestaat. De automobielindustrie is een belangrijke verbruiker van primaire grondstoffen en energie, zoals uit tabel 2 voor 1975 blijkt (ref. 2., 3.).

Natuurkundige Voordracliten N.R. 61. Lezing, gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
voor Natuurkunde te 's-Gravenhage op 19 oktober 1981.
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Tabel 2

Metaal:
IJzer en staal
Aluminium
Zink
Koper
Lood

perc. v.d.
tot. prod.

GJ/ton prim.
met. uit erts

sec. metaal
uit schroot

energiebesp.
GJ/ton

20
8-9
35
8-9
68

33
253
68
116
28

14
13
19
19
10

19
240
49
97
18

De gemiddelde levensduur van de auto en hun aantal is bekend, waardoor ook de
gemiddelde samenstelling van de auto is na te gaan. Helaas zijn deze gegevens van
het potentiële ertsvoorkomen niet de enige voorwaarden voor een mogelijke verwerking. In het navolgende worden de mogelijkheden nagegaan om auto's in het
afvalstadium mechanisch te verwerken als voorbereiding van de verdere metallurgische verwerking. In het algemeen kan men zeggen dat mechanische scheidingsmethoden minder duur zijn, een lager energieverbruik hebben en minder milieuproblemen veroorzaken dan de metallurgische processen.

Autoschroot
Vrijmaken en magnetiscli sclteiden
Als voorbereiding voor een goede mechanische scheiding is het noodzakelijk de auto
te verkleinen. Deze verkleining moet voor een optimaal scheidingsresultaat zo fijn zijn
dat er zo min mogelijk combinaties van verschillende metalen of hun legeringen meer
voorkomen. De noodzakelijke verkleining of vrijmaking kan men bereiken met een
hamermolen van een speciaal ontwerp: een „shredder". Bij Dalmeijer's Metalen
B.V. te Rotterdam staat een 750 kW Lindemann/Newell shredder met een jaarlijkse
produktie van 80.000 auto's. Nadat de auto verkleind is, zijn alle stukken kleiner
dan 25 cm en 80% kleiner dan 15 cm. Na de vrijmaking kunnen wij de metalen uit
het mengsel met behulp van mechanische scheidingsmethoden terugwinnen. De
samenstelUng van het mengsel is gegeven in tabel 3 (ref. 4.).
Staal en ijzer (76,5%) kunnen magnetisch uit het mengsel teruggewonnen worden.
De magnetische fractie is echter verontreinigd door incomplete vrijmaking met
metalen en materialen. Een verdere verkleining om het aandeel niet-magnetische
bestanddelen te verminderen, is helaas niet economisch. Na de verwijdering van de
magnetische fractie en daarmede een deel van de andere materialen is het restant de
non-ferro metalen, rubber, plastic en andere materialen geconcentreerd met een
factor 5. Tevens is de gemiddelde grootte van het restant gereduceerd, omdat ze
ofwel makkerlijker verkleind worden, zoals de kunststoffen, ofwel omdat ze de
kleinere onderdelen van de auto zijn. Om een verdere scheiding mogelijk te maken,
is het noodzakelijk het overgebleven materiaal te klasseren met een zeef van
50 (mm). Het materiaal groter dan 50 (mm) bestaat hoofdzakelijk uit rubber, veermetaal, roestvrij staal en plastic. Afhankelijk van de prijs welke de metalen en
materialen opbrengen, kan dit produkt - voordat het gestort wordt - met de hand
gesorteerd worden. Het materiaal kleiner dan 50 (mm) wordt vervolgens aan de
DSM-scheidingsinstallatie toegevoerd.
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Tabel 3
Auto uit de middenldasse (Bondsrepublielc Duitsland) gewiclit 1013 leg
Materiaal
IJzer en staal
Alummium
Lood
Koper
Zink
Messing
Totaal non-ferro metalen
Rubber
Glas
Plastic
Andere
Totaal

gew. %
76,5
2,0
1,1
0,7
0,5
0,3
4,6
5,2
4,0
2,5
7,2
100,0

Het DSM-cycloonproces
Gedurende de laatste 30 jaar heeft de DSM ervaring opgedaan met de verwerking
van ertsen en kolen met behulp van ,,water only" cyclonen en zware medium
cyclonen. In het begin van de jaren zeventig is de DSM begonnen met een serie
verwerkingsproeven met verkleinde accu's, autoschroot, aluminium blikjes en huisvuilslak uit de vuilverbrandingsinstallaties in hun proefinstaUatie (van Stamicarbon)
te Sittard. (ref. 5., 6.).
Het bleek mogelijk met de DSM-cyclonen de niet magnetische fractie op een economische wijze verder te scheiden. De met deze gegevens ontwikkelde scheidingsinstallatie is sinds 1977 bij Dalmeijer's Metalen B.V. in gebruik. De installatie heeft een
capaciteit van 6,5 (ton/uur) en bestaat uit twee circuits (fig. 1) en wel de „water only
cyclone" en de zware medium cycloon. Nadat de overgebleven metalen en materialen met water vermengd zijn, worden zij aan de zware medium cycloon toegevoerd die de Uchte metalen, s.g. kleiner dan 1800 (kg/m^), uit het mengsel verwijdert. Dit produkt A j , 1,35 (ton/uur), bevat hoofdzakelijk het rubber en de
plastic en wordt na ontwatering afgevoerd. De onderloop van de „water only
cyclone" wordt na ontwatering met een zeef in een tank gemengd met het zware
medium.
Het zware medium bestaat uit een stabiel mengsel van water, magnetiet en ferrosilicon met een soortelijke dichtheid van 2400 (kg/m'').
De mengtank wordt tevens gebruikt om het overgebleven lichte materiaal en het
materiaal met een dichtheid tussen 1800 en 2400 (kg/m^) te verwijderen. Het
mengsel uit de 8 meter hoger gelegen tank wordt vervolgens aan de zware medium
cycloon toegevoerd. In de zware medium cycloon worden de lichte non-ferro
metalen en hun legeringen, zoals aluminium bij een scheidingsdichtheid van
2900 (kg/m^) gescheiden van de zware non-ferro metalen, zoals koper, zink en
messing. De overloop, produkt B 2.6 (ton/uur) en de onderloop, product C 1.95
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(ton/uur), worden via trilzeven en zeefbochten afgevoerd. De produkten worden op
de trilzeven met water nagereinigd om de aan liet schroot aanhangende magnetiet
en ferrosilicon veiTolgens met een rol magneetscheider te kunnen terugwinnen. Het
concentraat van de magnetiet en de ferrosiücon wordt vervolgens naar een verzameltank gevoerd waar de soortelijke dichtheid weer op 2400 (kg/m^) gebracht wordt.

De massabalans van het proces staat in tabel 4.
Tabel 4

Dichtheid (kg/m^)
< 1800
1800-2300
2300-2960
>2960
Totaal
Cap. in ton/uur
*

aanvoer*

produkt A j , A j j *

produkt B*

produkt C*

25,8
0,9
41,1
30,2

83,2
5,8
10,2
0,8

2,0
2,8
93,2
2,0

0
0
2,7
97,3

100,0

100,0

100,0

100,0

6,5

1,95

2,6

1,95

gewichtsprocenten

Uh deze gegevens volgt dat de „recovery" van het lichte materiaal ( < 1800 S.D.)
96,9% is; de recovery van het aluminium-rijke produkt (2500-2900 S.D.) 90,5% is
en de recovery van de zware metalen ( > 2960 S.D.) 96,6% is. Een verdere scheiding
van de zware fractie is technisch en economisch met behulp van „zware vloeistof'
scheiding niet meer mogelijk. Voor een verdere reiniging en concentratie moeten wij
gebruik maken van andere scheidingstechnieken. Eén van deze scheidingssystemen
maakt gebruik van de combinatie geleidbaarheid en soortelijke dichtheid - in het
algemeen aangeduid als „eddy-stroom scheiders".
Eddy-stroom afstoting
Wanneer een voorwerp zich in een wisselend magnetisch veld bevindt, wordt hierin
een spanning geihduceerd. Afhankelijk van de geleidbaarheid in het voorwerp zal er
een stroom gaan vloeien met een bijbehorend veld, dat tegengesteld aan het aangelegde veld is. Het voorwerp ondervindt nu een kracht, welke tegengesteld is aan de
richting van het aangelegde veld. De verplaatsing van het deeltje, waarop de navolgende scheidingssystemen gebaseerd zijn, is afhankelijk van de massa en de geleidbaarheid.
Van een aantal metalen is de verhouding geleidbaarheid en massa (a/p) te vinden in
tabel 5.
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Tabel 5

Materiaal

(a/p) lO^m^/n k]

Alummium
Koper
Zink
Messing
Lood
Plastic, glas

13,0
6,6

2,5
1,8

0,45
"0
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figuur 1

De verplaatsing is verder onder andere afhankelijk van de deeltjesgrootte, vorm,
dikte en de frequentie. Algemeen gesproken zijn er twee verschillende manieren,
waarop men eddy-stromen in een voorwerp kan induceren. De eerste groep bestaat
uit de scheiders welke met een continu of discontinu magneetveld werken en waar
de snelheid van het deeltje een ondergescliikte of geen rol speelt. De tweede groep
scheiders zijn de systemen, waarbij van permanente magneten gebruik wordt gemaakt en de geihduceerde kracht geheel afhankelijk is van de snelheid van het
deeltje. De lineaire motor (ref. 7.), de „pulsating coil" (reh 8.), de roterende plaatscheider (ref. 9.) en de „propulsor" - ontworpen door het Laboratorium voor
Ertstechnologie, T.H.-Delft (ref. 10.) — behoren tot de eerste categorie; de verticale
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symmetrische veldscheider behoort tot de tweede categorie (ref. 12.).
De propulsor
De propulsor is ontwikkeld om metalen met een laag energieverbruik op eenvoudige
wijze met behulp van eddystromen te scheiden. De principetekening is in fig. 2
gegeven. Metaaldeeltjes worden continu met een voedingsgoot aan een glijgoot,
welke onder een hoek staat, toegevoerd. Aan het einde van deze glijgoot is een
detector, die met behulp van een aantal foto((liodes zowel de diameter als de snel-

1

voedingstrechter

8

l<oeler

2

schudgoot

9

elektronisch gedeelte optische detector

3

aanvoerband

10

regelbare voeding

A.

richtbuis

11

oplaad thyristoren
circuit t h y r i s t o r

5

fotodioden

12

6

spoel

13

c i r c u i t diode

7

opvang bal<l<en

14.

condensator

figuur 2

heid van elk der afzonderlijk passerende deeltjes bepaalt. Met deze gegevens wordt
met behulp van een stuurschakeling een stroomstoot door de spoel gestuurd op het
moment, dat het deeltje boven het centrum van de spoel is. Geleidende deeltjes
worden uit het magneetveld geschoten met een versnelling afhankelijk van a/p, de
niet-geleidende deeltjes passeren de spoel zonder richtingverandering. De maximale
energie welke in het huidige systeem in een magneetpuls kan worden omgezet, is
ongeveer 50 joule. Deze energie wordt door een condensatorbank geleverd. Met
behulp van een thyristorschakeling wordt de stroom, welke aan de spoel wordt
geleverd, beperkt tot de tijd waarin het deeltje op het spoeloppervlak aanwezig is
om energie te besparen. Een verdere energiebesparing kan bereikt worden door een
eenvoudige metaaldetector op te nemen in het detectorcircuit, waarmee voorkomen
wordt dat tijdens het passeren van niet-metalen deeltjes nodeloos een magneetpuls
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wordt afgegeven.
De spoel is zo ontworpen dat over een zo groot mogelijk deeltjesgroottebereik
(20 mm—80 mm) een scheiden tussen de metalen mogelijk is. Om het principe aan
te tonen, zijn eerst proeven gedaan met ronde schijven van verschillende metalen
met 50 (mm) doorsnede en 8 (mm) dikte. Uit de proeven bleek dat de diverse metalen
en zelfs verschillende legeringen van aluminium onderling goed gescheiden konden
worden. Vervolgens is er met een monster, afkomstig uit de niet-magnetische
fractie, zoals deze aan het DSM-systeem na magneetscheiding wordt toegevoerd, een
test gedaan om na te gaan of een bevredigende scheiding tussen de diverse metalen
kan worden bereikt. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 6. Van elk der
deeltjes is de snelheid — welke een maat voor het scheidende vermogen is — gemeten op 20 mm van het spoeloppervlak.
Tabel 6
Resultaten verkregen met de propulsor uit gemengd
snelheid
m/sec.

gew. %
Si

Cu

14
12-14
10-12
8-10
6- 8
4- 6
2- 4
2

1,9
1,2
3,6
5,3
13,8
12,6
18,7
42,9

1
6
7
13
15
6
5
3

1,0
1,5
0,5
1,5
2,0
2,0
3,0
15,0

Totaal

100,0

6

7,7

autoschroot

chemische analyse
gew. %
Zn
Fe
Mg

Al
93
90
89
85
82
61
41
30
46

—

—

—

—

30
50
50

—

-

0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
1,5

35

0,2

1,0

—
—

4,0
1,5
2,5

—

De gevoeligheid, wanneer de vorm en de grootte van de deeltjes verschillen, voor de
energie-overdracht van de spoel in de „propulsor" naar de deeltjes, is zo groot dat
de metalen uit gemengd schroot onderling niet goed gescheiden kunnen worden.
Een scheiding van de niet-metalen en de ijzeren deeltjes van de non-ferro metalen is
echter zeer goed mogelijk. Slechts wanneer eenvoudige mengsels, welke door a/p
bepaald wordt, aan de propulsor worden toegevoerd, is een goed scheidingsresultaat
te bereiken.
De verticale eddy-stroomscheider
Eddy-stroomscheiders welke uitgevoerd zijn met permanente magneten, hebben het
voordeel dat ze eenvoudig zijn, weinig kosten en geen energie verbruiken. Eén van
de eerste praktische uitvoeringen is de „ramp separator", ontwikkeld door
Raytheon (ref. 13.). De verticale eddy-stroomscheider (V.E.C.S.) is door het Laboratorium voor Ertstechnologie ontwikkeld. De geometrie van het magneetveld is zo
gekozen om de invloed van de vorm van de deeltjes zoveel mogelijk te elimineren.
Een vereenvoudigde tekening hiervan is in (fig. 3) gegeven. Ook de V.E.C.S. is
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VERTICAL SYMMETRIC

EDDY

CURRENT SEPARATOR

figuur 3

minder bruikbaar voor het scheiden van complexe metaalmengsels, zoals de eerder
genoemde niet-magnetische fractie verkregen uit autoschroot. De fracties welke
echter uit de DSM-instaUatie komen, kunnen bijzonder goed met een V.E.S.C.
verder gereinigd worden. De magnesiumfractie is verontreinigd met rubber en de
aluminiumfractie is verontreinigd met glas en koperdraad met isolatie, omdat beide
materialen hetzelfde soortelijk gewicht hebben als aluminium. Voor deze beide
fracties is een prototype scheider gemaakt welke opgebouwd is uit twee verticale
platen van 2000 (mm) x 600 (mm) met op elk der platen 50 magneetstrips met wisselende polariteit onder een hoek van 45° met de verticaal en een afstand in de
luchtspleet tussen de magneetstrips met een wisselende polariteit van 60 (mm).
De magnesiumfractie bevat tot 50% rubber en plastic en geen magnetisch materiaal.
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Het laatste is zeer belangrijk, omdat anders door de afwezigheid van een afvoermogelijkheid na korte tijd de scheider met magnetisch materiaal verstopt zou raken.
Voordat het materiaal aan de V.E.C.S. wordt toegevoerd wordt het te grote materiaal afgezeefd. Na scheiding met de V.E.C.S. is praktisch al het rubber uit het
magnesium verwijderd, zoals in tabel 7 te vinden is.
Tabel 7

gew. % voeding
Magnesium
Rubber

53
47

produkt
grade
recovery

grade

recovery

93,4
6,6

9,5
90,5

8,3
92,4

91,7
7,6

stort

De aluminiumfractie uit het DSM-proces bevat meer dan 90% aluminium en zijn
legeringen en het overloopprodukt kunnen na afzeving direct verkocht worden. Het
aluminiumaandeel in de onderloop is nog zo groot, dat dit met een V.E.C.S.systeem succesvol nagereinigd kan worden (tabel 8).
Tabel 8

gew. % voeding
Aluminium
Glas en steen
Koperdraad

62
35
3

produkt
grade
recovery

grade

98
1,3
0,7

12
84
4

90
3
15

stort
recovery
16
97
85

De zware fractie met een soortelijke dichtheid groter dan 2900 (kg/m^) van de
non-ferro metalen bevat lood en roestvrij staal tezamen met koper, messing en zink.
Met behulp van een V.E.C.S.-systeem kan nu het roestvrij staal en lood gescheiden
worden van het koper, messing en zink.
Het materiaal dat voor een test gebruikt is, bevatte 6% lood en 5% roestvrij staal. Na
de scheiding was geen „vrij" lood en roestvrij staal aanwezig in het concentraat. In
een praktische uitvoering van een dergeUjk scheidingssysteem moet een afvoer voor
de magnetische fractie — 6% in dit geval — worden aangebracht. Het magnetisch
deel komt in de zware fractie door de gedeeltelijke vrijmaking, zoals bijvoorbeeld
een ijzeren bout in messing en de onvolkomenheden van de voorafgaande magneetscheiding.
Conclusie
Door de combinatie van zwaartekracht- en eddy-stroomscheiders is het mogelijk de
kwahteit van de produkten afkomstig uit de non-ferrofractie van autoschroot te
verbeteren en het verlies van metalen in de stortrest te verminderen. De beschreven
eddy-stroomscheiders zijn in staat om met geringe kosten en geen of weinig energieverbruik eenvoudige mengsels van metalen of van metalen en niet-metalen te scheiden. Voor elk materialenmengsel is het echter noodzakelijk de optimale maten van
het V.E.C.S. te bepalen.
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VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
door
N. Lamme
1. Inleiding
De negentiende eeuw kenmerkte zich door een snelle technologische ontwikkehng.
De uitvinding om stoom te gebruiken als drijvende kracht had allengs een grotere
invloed in ambacht, techniek en ook het vervoer (stoomschepen, spoorwegen), Ook
de chemische kennis nam snel toe: Justus Liebig gaf de grote stoot aan de ontwikkehng van kunstmatige meststoffen (toen voor de landbouw - hoofdmiddel van bestaan — een grote stimulans) en in de tweede helft van die eeuw deed Alfred Nobel
zijn baanbrekende uitvindingen op het gebied der springstoffen.
2. Het spoorwegtijdperk
Deze nieuwe produkten moesten vervoerd worden en daarvoor kwamen in Europa
toen vooral de spoorwegen in aanmerking. Daar de bereidingswijze der springstoffen nog niet volmaakt was, deden zich bij het transport herhaaldelijk ernstige ongelukken voor, zodat de spoorwegmaatschappijen, die een vervoerpUcht voor alle goederen hadden, er bij de regeringen op aandrongen maatregelen te treffen om hen
te vrijwaren van dit gevaar. Deze vervoerphcht was geregeld in een conventie waarbij
nagenoeg alle Europese landen waren aangesloten en die algemeen bekend staat als
de Berner Conventie. Rond 1880 besloten dan ook deze landen in hun conventie
een artikel op te nemen, waarin werd bepaald, dat het vervoer van gevaarlijke stoffen was verboden, tenzij aan een aantal voorwaarden, o.m. op het gebied van stabiliteit, verpakking, kenmerking en belading, was voldaan. Dit zg. „voorwaardelijk"
vervoer is tot op heden de rechtsgrond in Europa gebleven voor het vervoer dezer
goederen. Rusland en Engeland bleven echter van het begin af buiten dit verdrag en
toen het Verenigd Koninkrijk in 1951 besloot zijn „Splendid Isolation" op te
geven, maakte het een voorbehoud bekend, dat later een bron van verwikkelingen
zou opleveren!
3. De opzet van het internationaal spoorwegverdrag
De voorwaarden voor het vervoer der gevaarlijke stoffen werden in een aanhangsel
van de „Convention mternationale concernant le transport des marchandises par
chemins de fer (CIM)" ondergebracht. Het spreekt vanzelf, dat men begon met de
regels voor het vervoer van springstoffen, waar het eigenUjk allemaal mee begonnen
was. Geleidelijk werd het aantal groepen (of klassen) der gevaarlijke stoffen uitgebreid, zodat ten slotte 14 klassen bestonden:

Natuurkundige Voordrachten N.R. 61. Lezing, gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
voor Natuurkunde te 's-Gtavenhage op 20 september 1982.
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Ia)
Ib)
Ic)
Id)
Ie)

Ontplofbare stoffen en voorwerpen;
Met ontplofbare stoffen geladen voorwerpen (d.w.z. munitie);
Ontstekingsmiddelen, vuurwerk e.d.
Gassen.
Stoffen, die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.

II

Zelfontbrandbare stoffen.

Illa)
Illb)
IIIc)
IVa)
IVb)
V
VI
VII

Brandbare vloeistoffen;
Brandbare vaste stoffen;
Oxiderende stoffen;
Giftige stoffen;
Radioactieve stoffen;
Etsende (corrosieve) stoffen;
Walgingwekkende en infectueuse stoffen;
Organische peroxiden;

Deze lijst werd natuurlijk langs lijnen der geleidelijkheid bereikt: gemiddeld éénmaal per tien jaar werd door een groep experts van de verschillende landen het aanhangsel op de gangbare stand der wetenschap bijgewerkt, wat in het algemeen gepaard ging met een flinke uitbreiding van de tekst. Na 1956 is het Aanhangsel een
meer zelfstandig leven gaan leiden en algemeen bekend geraakt onder de afkorting
RID (iïeglement mternational concernant le transport des marchandises liangereuses
par chemins de fer).
Oorspronkelijk gold het principe, dat alléén die stoffen ten vervoer waren toegelaten, die in het Aanhangsel met name waren genoemd (z.g. gesloten klassen). Andere,
onder deze definitie van de klasse vallende stoffen, zijn dus niet toegelaten tot het
vervoer. Toen echter steeds meer groepen gevaarlijke stoffen moesten worden
opgenomen, bleek deze bepaUng echter te restrictief en men besloot, te beginnen
met klasse Illa) als „Leitmotiv" te kiezen het feit, dat uitsluitend die stoffen van
deze klasse voorwaardelijk mochten worden vervoerd, die in de klasse met name
waren vermeld of — als groep — waren aangeduid. Andere, onder deze definitie van
de klasse vallende stoffen, kunnen dus zonder voorwaarden worden vervoerd (open
of vrije klassen). Voor de klassen IVb), V I en V I I (de volgorde der klassen werd in
de loop der tijden herhaaldelijk omgegooid) bleef echter het oude principe gehandhaafd. Dit werden dus gesloten klassen.
4. Van spoor naar weg en binnenwater
Toen na de tweede wereldoorlog het weg- en binnenwatertransport zeer snel tot
ontwikkehng kwam, werd in 1948 de commissie voor de economische ontwikkeling
van Europa (ECE) belast om voor deze vervoerstechnieken een reglement voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen uit te werken, dat onafhankelijk zou werken van allerlei lokale bepaUngen in de verschillende landen. De commissie koos voor de opzet
van het RID, met aanpassing van de specifieke eisen aan het vervoermiddel te stellen. Zo ontstond, in de loop van de jaren '60, respectievelijk het ADR (.4ccord
européen pour le transport des marchandises Jangereuses par la route) en het ADN
(idem, par navigation). Terwijl het ADR reeds een aantal jaren functioneert door
voldoende ondertekenaars van het akkoord, verblijft het ADN tot heden nog in de
ijskast. Wél van kracht is het ADNR, waarbij de R voor de Rijnvaart staat.
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5, De zeescheepvaart
Na een aantal incidentele regelingen in samenwerking tussen rederijen en regeringen
(immers, de kapitein is „schipper naast God" en kan dus zelf eisen stellen of zelfs
lading weigeren!) publiceerde men in het Verenigd Koninkrijk kort voor de tweede wereldoorlog een lijst van gevaarlijke stoffen met bijbehorende vervoersvoorschriften. Deze lijst, die ook in klassen kon worden ingedeeld, kreeg naar de kleur
van het kaft al gauw de naam van „Blue Book". De lijst was opgesteld op grond van
ervaring mét en ongevallen by transporten van gevaarUjke stoffen en werd voor de
zeescheepvaart al gauw als richtlijn gebruikt. De lijst was uitputtend, d.w.z. alle
stoffen die aan de definitie van een klasse voldeden, werden behandeld. Niet met
name genoemde stoffen of groepen van stoffen vielen onder een Ujstnummer n.o.s.,
(not otherwise specified), waarvan de bevoegde autoriteit de vervoersvoorwaarden
moet goedkeuren.
Liternationaal was deze regeUng echter niet. Maar toen in 1951 het Verenigd
IConinkrijk besloot toe te treden tot het CIM en zijn aanhangsel (zie onder 2.), werd
in het toetredingsprotocol een bepaling opgenomen, dat voor alle zendingen naar of
van het V.K. rekening zou moeten worden gehouden met de bepalingen van het
Blue Book, omdat immers alle vervoer een zeetraject inhoudt. Zo spoedig mogelijk
zou een technische commissie van experts uit de kuststaten bijeenkomen om een
bruikbaar aanhangsel uit te werken.
6. De prestigeslag
Van dit schone plan is echter nooit iets gekomen. Na schuchtere pogingen om tot
een oplossing te komen en misschien wel voornamelijk door politieke- en taalproblemen (Engels was geen CIM-taal) wendde het V.K. zich tot de UNO om te komen
tot een regeUng voor het vervoer van gevaarlijkse stoffen, die/„Woridwide" zou kunnen gelden. Dit voorstel werd acclamatief door de UNO begroet en het Verenigd
Koninkrijk accepteerde gaarne de vererende uitnodiging om voorstellen voor een
dergelijke aanbeveHng (UNO schrijft n.l. niets voor, maar doet aanbeveUngen) voor
te bereiden.
In een beperkte groep, waarin voornameHjk deskundigen uit de V.S., het V.K.,
Zweden en enkele andere hoog geïndustrialiseerde landen zitting hadden, volbracht
het V.K. de opgedragen taak en in 1957 accepteerde de plenaire vergadering van de
verenigde naües deze aanbevelingen met het verzoek aan al zijn leden (dus ook de
Europese staten!) in het vervolg bij de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen met deze aanbeveUngen rekening te houden. Bij nadere beschouwing bleek,
dat de aanbevelingen veel geUjkenis vertoonden met de opzet van het Blue Book...
Door de afwijkende benadering bracht dit de Ud-staten van het CIM en de daarvan afgeleide akkoorden ADR en ADN(R) in grote moeilijkheden. Een harmonisatie met de aanbeveUngen is weUswaar onderweg, maar nog lang niet voltooid.
Wél zijn de nieuwe nummering der klassen en de etikettering overgenomen, terwijl
aan harmonisatie van definhies en unificatie van verpakkingsvoorschriften wordt gewerkt.
De nieuwe klassenindeling is nu als volgt:
1.
Explosieve stoffen (RID, ADR, ADN en ADNR vooriopig onderverdeeld in
la), b), c).
2.
Gassen.
3.
Brandbare vloeistoffen,
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4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
7.
8.
9.

Brandbare vaste stoffen.
Zelfontbrandbare stoffen.
Stoffen, die met water brandbare gassen ontwikkelen.
Oxiderende stoffen.
Organische peroxiden.
Giftige stoffen.
Radioactieve stoffen.
Etsende stoffen.
Andere gevaarlijke stoffen (NB. niet voor raU en weg).

7. Harmonisatie
Nu de koers was bepaald werd het zaak dat de verschillende vervoerstakken aan een
unificatie van hun voorschriften werken. Het verst gevorderd in de harmonisatie
met de aanbevelingen der V.N. is het zeevervoer. Immers, op grond van de SOLASconventie van 1960 (Safety of Life at Sen) moest een internationale regeling uitgewerkt worden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per zeeschip. Hiermee werd
een subsidiary body van de UNO belast n.l. de in London gevestigde IMCO* (Intergouvernmental Maritime Consultative Organisation). De aanbeveUngen zijn door de
meeste zeevarende landen in hun geheel in hun wetgeving opgenomen. Zij volgen
bijna letterlijk de UNO-Recommendations. Ook Nederland heeft in het Handboek
gevaarlijke stoffen voor de Zeescheepvaart de IM(C)0-aanbeveUngen overgenomen.
Om tot een overgangsregeling te komen heeft men voor aansluitend vervoer van de
havens de goederen tot een bepaald gewicht ook toegelaten op de IM(C)0-voorwaarden ook al wijken zij af van de voorschriften voor het landverkeer. Hetzelfde
geldt ook in omgekeerde richting.
Met alle plannen tot harmonisatie der vervoersvoorwaarden zal zeker nog geruime
tijd gemoeid zijn, aangezien het nu eenmaal gemakkeUjker is om aanbevelingen op
te stellen dan om deze aanbevelingen in de wetgeving vast te leggen. Men zal zich
nog een tijd moeten behelpen met overgangsmaatregelen van de soort, als hierboven
reeds aangegeven.
8. De luchtvaart
Het is de bedoehng dat de ICAO, een soortgelijke organisatie voor de luchtvaart als
de IM(C)0 voor de zeescheepvaart, regelingen zal gaan opstellen gebaseerd op de
aanbevelingen van de Verenigde Naties. Hiermee zal nog wel enkele jaren gemoeid
zijn. Tot nu toe bestaat een lijst van „Restricted Articles" op het gebied van de
luchtvracht, opgesteld door de organisatie van burgerluchtvaartmaatschappijen
lATA (International Air Transport Association), die jaarlijks wordt herzien. Vanzelfsprekend zijn de aanbevelingen in vele gevallen zéér specifiek gericht voor het
vervoermiddel en de hoeveelheden meestal aanzienlijk geringer.
9. De binnenlandse (nationale) wetgeving
a. Veiyoer over de spoorweg
Op grond van de Spoorwegwet kon men het Aanhangsel tot het CIM gemakkelijk
assimileren binnen deze wet, zij het dan dat men gedeeltelijk rekening had te houden met de bestaande Buskruhwet van 1887, die betrekking had op ontplofbare
stoffen en vloeibare brandstoffen (N.B. niét brandbare vloeistoffen!) Wijzigingen
* Tegenwoordig wordt de C weggelaten, dus IMO
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in liet RID kunnen op grond hiervan ook op tameUjk eenvoudige wijze worden ingevoerd.
b. Vervoer over de weg
Oorspronkelijk bestond er voor het wegvervoer niet veel anders dan bovengenoemde
buskruitwet, zodat men b.v. wel een Benzinebesluit voor het vervoer van vloeibare
brandstoffen kon vaststeUen, maar geen algemeen omvattende regelen en wetten
kon afkondigen. In 1968 werd echter een If et Gevaarlijke stoffen van kracht, waarbij een kapstok ontstond voor het wegvervoer (VLG, vervoer over /and van gevaarlijke stoffen) en het binnenwatervervoer (VBG, vervoer over de binnenwateren van
gevaarlijke stoffen). Het VLG is grotendeels gelijkluidend aan het internationale
ADR, het VBG aan het ADNR, aangezien, zoals mteengezet, het ADN nog niet van
kracht is.
Het is de bedoehng de Wet Gevaarlijke Stoffen (WGS) zódanig te herzien, dat in de
toekomst aUe vervoerstakken, dus óók spoorweg en luchtvaart, onder deze wet zullen ressorteren, voor zover het het vervoer van gevaarlijke stoffen betreft. Voorlopig
valt het spoorwegreglement VSG nog onder de spoorwegwet.
c. Ven'oer per zeeschip
Nadat oorspronkeUjk in het Handboek Gevaarlijke stoffen het Blue Book vrij nauwkeurig werd gevolgd, baseert men zich thans nagenoeg geheel op de aanbevelingen
van de IM(C)0, zoals onder 7 reeds is uiteengezet.
d. Luchtvracht
De Rijksluchtvaartdienst beziet, aan de hand van de Hjst „Restricted Articles",
nauwkeurig of verantwoord vervoer per passagiers- of vrachtvliegtuig mogeUjk is.
Zodra de aanbevehngen van de ICAO zullen zijn gepubliceerd, zullen, op grond van
de dan uitgebreide WGS, de voorschriften een soortgehjke wetsgrondslag verkrijgen
als voor water en weg.
10. Conclusie
De ontwikkeling van de technologie gaat nog steeds zeer snel. Denk aan nieuwe verpakkingen, containerschepen, palletisering enz. Het is niet eenvoudig voor alle
nieuwe zaken een aanvaardbare wettelijke basis te vinden. Daarom vergen beslissingen vaak veel tijd. Dit wordt veelvuldig aan de deskundigen verweten. Toch is alle
kritiek niet altijd terecht. Moge het voorgaande U een indruk hebben verschaft over
de complexiteit van de materie.

WINDENERGIE IN NEDERLAND
door
T.J. van Deijl
1. Inleiding
De huidige energievoorziening in Nederland wordt voor praktisch 100% door fossiele brandstoffen verzorgd. Het aandeel van duurzame energiebronnen, bezien op
een termijn van 20 jaar, kan naar schatting 110—115 PetaJoule bedragen (Peta =
10'^. Gerelateerd aan het binnenlandse verbruik van 1981 betekent dit een bijdrage
van 4 a 5%. De aanduiding duurzame energie wordt gehanteerd voor de energie die
wordt geleverd door onuitputtelijke of hernieuwbare energiebronnen. Het gaat daarbij om zonne-energie, waterkracht en biomassa. Door hun onuitputtelijke karakter
onderscheiden deze bronnen zich van de energiegrondstoffen zoals olie, aardgas,
steenkool en uranium die slechts in eindige hoeveelheden op aarde voorhanden zijn.
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Het toepassen van duurzame energiebronnen heeft verschiUende voordelen:
a. Weinig invloed op het miUeu;
b. inzet van duurzame energiebronnen resulteert in een vergroting van de onafhankelijkheid van het buitenland;
c. investeringen in windenergie hebben een gunstig effect op de betaUngsbalans;
d. stimulans voor innovatieve activiteiten door de Nederlandse industrie;
e. gedecentraliseerde energievoorziening op kleine schaal mogelijk.
Milieuaspecteti
Een vergelijking van de afvalprodukten, welke ontstaan tijdens de elektriciteitsproduktie van een windturbine met een geïnstalleerd vermogen van 50 kW gedurende
30 jaren (n.l. de levensduur van een windturbine-instaUatie) en de afvalprodukten
welke ontstaan bij vergelijkbare elektriciteitsproduktie door een kolencentrale,
levert de volgende tabel*:
AFVALPRODUKTEN
van een kolencentrale

AFVALPRODUKTEN
van een 50 kW Windmolen*)
Levensduur 30 jaren

28.421 kg
-SOx
8.509 kg
-NOx
965 kg
— Vliegas
-CO
2.017 kg
-Cl
877 kg
175 kg
— Fluor
87 kg
- CxHx
438 gram
— Kwik
614 gram
-Se
(Gegevens ontleend aan de Energienota)

Afgewerkte olie 1000 liter

Elektricheits-produktie van 3.000.000 kWh.
*) In deze tabel is het maximale vermogen opgegeven. De molen levert, afhankelijk van de
windsterkte gemiddeld veel minder, terwijl mechanische, aërodynamische en elektrische verliezen het rendement eveneens nadelig beïnvloeden.

Elektriciteitsproduktie
in Nederland
Het totale energieverbruik in Nederland bedraagt ca. 90 miljard kubieke meter
aardgasequivalent per jaar.
Deze hoeveelheid kan men als volgt onderverdelen:
1. Woningverwarming
:
19%
2. Gebouwensector
:
11%
:
25%
3. Industriewarmte
4.
Elektriciteitsproduktie
:
19%
5. Verkeer, grondstof.
raffinage en vergassings:
26%
verlies
Totaal

100%
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De elektriciteit wordt op dit moment verzorgd en geleverd door:
— Kolencentrales,
— Aardgascentrales,
— Kerncentrales,
met een totaal opwekkingsvermogen van ca. 16.000 MW. In 1981 bedroeg de maximaal opgetreden piekbelasting ca. 10.000 MW. Bij een reservevermogen van 12,5%
zouden we aan een geiiistalleerd vermogen van 12.500 MW thans genoeg hebben.
Door invoering van energiebesparende maatregelen en de toepassing van TotalEnergie-installaties (Warmte-krachtkoppeling) zou het benodigde opwekkingsvermogen van de conventionele centrales in de toekomst verlaagd kunnen worden.
Voorts zou dan een groot deel van het resterende benodigde vermogen door middel
van windenergie gedekt kunnen worden.
Deze bijdrage wordt voor het jaar 2000 geschat op 2000 a 7000 MW, afhankelijk
van de teclmische, economische en politieke ontwikkelingen.
Potentieel
Een bijzondere plaats onder de duurzame energiebronnen neemt windenergie in,
omdat deze zeer geschikt is voor elektriciteitsopwekking. Bovendien vraagt het
gebruik van windenergie een betrekkelijk „eenvoudige technologie", welke snel,
mhs de pohtieke wil daartoe aanwezig is, in de huidige maatschappij kan worden
ingevoerd. De overheid voert met subsidies een actief beleid op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling. Knelpunten op bestuurlijk en juridisch terrein, die een
optimale benutting van de bronnen beperken of onmogelijk maken, moeten uit de
weg worden geruimd. Uit het Nationaal Onderzoek Windenergieprogramma is de
belangrijke conclusie gekomen, dat inpassing van 2000 MW windenergie in het jaar
2000 in principe mogelijk is.
Type

gemiddeld^
vermogen
(kW)

aantal

jaarlijkse
elektriciteitsproduktie
(min. kWli)

Kleine windturbines
Middelgrote windturbines
Grote windturbines

2
80
500

10,000
5.000
1.000

40
800
1,000

16.000

1,840

Totaal

Schatting van het aantal windturbines voor decentraal gebruik omstreeks het jaar
2000, Bron: Deelrapportage windenergie, commissie duurzame energie.
2, Principe werking van een windmolen
De oude Hollandse windmolen heeft vier wieken. De moderne windmolen, ook wel
windturbine genoemd,heeft meestal 2 of 3 wieken (Figuur 1), ontworpen volgens de
aërodynamische wetten voor vleugelprofielen, zoals die bekend zijn uit de vliegtuig-

1) gemiddeld over een aantal verschillende soorten turbines.
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bouw. Vergeleken bij de oude Hollandse windmolens kunnen de moderne windturbines een veel groter vermogen uit het windvangend oppervlak halen en met een
geringer materiaalverbruik vervaardigd worden.
De huidige commercieel aangeboden windturbine heeft een diameter tussen 5 en
16 meter. Het vermogen varieert van 5 tot 60 kW.
De kinetische energie van de wind wordt hierbij door middel van wieken als rotatieenergie in de gondel gebracht. De rotoras maakt ca. 50—150 omwentelingen per
minuut. Door middel van een tandwielkast wordt dit toerental opgevoerd tot
750—1800 toeren per minuut en overgebracht op een gelijk- of wisselstroomgenerator.
Het theoretisch maximum voor het mechanisch vermogen dat de rotor per vierkante
meter windvangend oppervlak aan de wind ontleent, bedraagt P = ^27 Pkin^
16
• y2(pv)v'.
27
Rekening houdend met aërodynamische en mechanische verliezen en voor de dichtheid van lucht p = 1,15 kg/m^ invullend, komen we tot de vuistregel voor middelgrote molens
P = 0,23 v^ watt per m^, waarin v = windsnelheid in m/sec.
Als windvangend oppervlak A dient in rekening te worden gebracht A
D^, waarin D de diameter van de rotor voorstelt. Hierbij valt op, dat het beschikbare vermogen, ontleend aan de wind, sterk afhankelijk is van de windsnelheid. Direct aan
de kust hebben we te maken met windsnelheden van 6 a 6,6 m/sec; in het binnenland van 4 a 4,5 m/sec. Dat betekent voor de kust een driekeer zo groot gemiddeld
vermogen als in het binnenland.
Bij een windsnelheid van 3 a 4 m/sec start de windturbine en bereikt deze, afhankelijk van de uitvoering van de molen, het hoogste vermogen bij windsnelheden van 8
a 15 m/sec. Bij windsnelheden van meer dan 18 a 20 m/sec wordt de turbine uit de
wind gedraaid of de rotor stilgezet. Deze toestand doet zich slechts enkele uren per
jaar voor. Bovendien heeft het geen zin de hoge windsnelheden te benutten, omdat
de huidige voor dit doel beschikbare generatoren dat grote vermogen niet kunnen
leveren.
Jaaropbrengst Den Helder voor de daar op te steUen molen
Windsnelheid
V(m/s)

generator output
P (watt)
Pgem (watt)

Tijd
(uren/jaar)

Opbrengst
(IcWli)

4,7-5
5-6
6-7
7 -8
8 -9
9 - 10
1 0 - 11
1 1 - 12
1 2 - 13
1 3 - 14
1 4 - 15
1 5 - 16
1 6 - 17
1 7 - 18
1 8 - 19
1 9 - 20

O- 25
25-100
100-160
160-215
215-255
255-295
295-325
325-350
350-375
375-395
395-415
415
415
415
415
415

372
946
876
806
736
604
508
420
350
263
193
131
88
35
18
10

4,675
59,125
113,880
151,125
172,960
166,100
157,480
141,750
126,875
101,255
78,165
54,365
36,520
14,525
7,470
4,150

12,5
62,5
130
187,5
235
275
310
337,5
362,5
385
405
415
415
415
415
415

Totaal

1390,420
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Figuur 2 De variatie van de energieopbrengst van een windturbine in Den Helder.
De meest ideale plaats voor een windturbine is in het vlakke land, direct aan de kust
gelegen. De masthoogte voor een windturbine met een diameter van 10—15 mkan
in dit geval ca. 12—15m bedragen. In het binnenland zal de masthoogte bij een
beboste omgeving ca. 18—30 m moeten bedragen om enig rendement van de windturbine te kunnen verkrijgen. In Breda bijv. heersen op 40 m hoogte ongeveer
dezelfde windsnelheden als op 10 m hoogte aan de kust.
De windsterkten variëren zeer sterk, zelfs de jaargemiddelden over een lange
periode. Figuur 2 geeft een beeld van de verhouding van de energieopbrengst ten
opzichte van de mediaan in achtereenvolgende maanden van een jaar. De windenergieopbrengsten bedragen in het winterhalfjaar ongeveer het dubbele vergeleken
bij het zomerhalfjaar. Het elektriciteitsverbruik verloopt hier parallel mee. Dit is een
gevolg van de verlichting, pompverbruik van de CV. en elektrische verwarming.

3. Toepasbaarheid
De economische betekenis van een windturbine is afhankelijk van 3 factoren:
a. het windregiem.
b. de bedrijfstijd.
Een windmolen is pas rendabel als het bedrijf het grootste gedeelte van de
elektrische energie zelf kan benutten en slechts een klein gedeelte van deze
energie behoeft terug te leveren aan het openbare net. De huidige windturbines
worden praktisch alle aan het openbare net gekoppeld, zodat overtollige energie
kan worden teruggeleverd. Bij windstilte is men verzekerd van elektriciteitsproduktie door het openbare net. De inkoopprijs bedraagt 16—30 cent/kWli. De
terugleverprijs ca. 8—13 cent/kWh.
c. de tariefstructuur.
De elektriciteitsprijzen variëren per verzorgingsgebied zeer sterk. Een windturbine in een „duur" verzorgingsgebied is dan ook eerder rendabel.
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Daar de bedrijven begunstigd worden met een W.I.R.-subsidie op de investeringen
(ca. 40%) en daarnaast de B.T.W. terug kunnen vorderen zijn windmolens alleen
voor bedrijven rendabel.
Op dit moment zijn commerciële molens tot 16 m diameter verkrijgbaar. De energieopbrengst van deze molens bedraagt per jaar:
Diameter

Binnenland

Kust

lOm
15 m

10.000-15.000 kWli
25.000-40.000 kWh

25.000-35.000 kWlr
60.000-90.000 kWh

Deze molens worden benut in de volgende sectoren:
— koelhuizen,
— zwembaden (pompen),
— polderbemaling,
— glastuinbouw (ventilatie, C.V., koeling, assimilatieverlichting),
— boerderijen (ventilatie, melkmachines, kaasmakerijen),
— recreatiecentra (bowHng, sauna's, weekendhuizen).
Voor het oppompen van water kan men door middel van mechanische energie
direct een zuigerpomp aandrijven. Hiervoor past men een veel-bladige windmolen
toe. (figuur 3).

Figuur 3 De Amerikaanse windturbine
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Deze ziet men veel toegepast in Amerika en Australië. Hiervan zijn er in de loop der
jaren honderdduizenden verkocht. Een belangrijke eigenschap van deze molen is,
dat hij reeds bij geringe windsnelheden zijn functie vervult.
4. Nieuwe ontwikkelingen
De windenergie is op directe of indirecte wijze ook te benutten voor het leveren van
warmte.
Indirecte wijze:
Door een warmtepomp kan warmte onttrokken worden aan bijv. grondwater. Aangedreven door elektrische energie levert deze ca. 2x of 3x zoveel warmte-energie als
voor de pomp nodig is.
Voorbeeld: Een windturbine met een diameter van 12 m levert per jaar aan de kust
ca. 40,000 kWh elektrische energie. Door tussenschakeling van een warmtepomp
met grondwater als medium, kan ca. 120.000 kWh warmte verkregen worden. Dit
komt ongeveer overeen met 20.000 m^ aardgas.
Directe wijze:
Men kan de kinetische energie door middel van wrijving direct omzetten in warmte.
In de vorige eeuw heeft Joule met dit principe het mechanisch equivalent van de
warmte-eenheid gemeten.
In een vat met vloeistof brengt men een schoepenstel in een roterende beweging,
waardoor wrijvingswarmte vrijkomt. Vergeleken bij de indirecte methode zijn de
voordelen van dit systeem:
— geringere investeringen,
— groter rendement,
— weinig storingsgevoeligheid (weinig mechanische en elektrische onderdelen),
~ langere levensduur.
Tipvane

Figuur 4 Stromingspatroon rond wiek met tipvanes
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Een Nederlandse uitvinding is de tipvane-constructie (fig. 4). Zij bestaat uit hulpvleugels, dwarsgeplaatst aan de einden van de wieken. De stand van de tipvane t.o.v.
de wiek is zodanig, dat bij roterende beweging van het wiekenstel door een soort
venturi-effect, meer vermogen aan de wind onttrokken wordt. Door het venturieffect wordt als het ware de lucht rondom het wiekenstel naar binnen gedrukt.
Door dit effect ontstaat er een vermogensvermeerdering, welke vergeleken met een
wiekenstel zonder tipvanes, 100% of nog meer kan bedragen.
Darrieus-rotor en Giromill
De meest toegepaste windturbine is de 2- of 3-bladige molen met horizontale as. Er
bestaan echter ook windturbines met een verticale as. De eenvoudigste vorm hiervan
is de Savonius-rotor. (figuur 5).

Figuur 6 Darrieus-rotor
Bij de Darrieus-rotor (een soort roomklopper, figuur 6) wordt de generator aan de
voet van de mast geplaatst.
De voordelen van dit constructieprincipe zijn:
— geen windvaan nodig,
— start onafhankehjk van de windrichting,
— de generator met tandwielkast bevindt zich dicht bij de grond.
(Dus geen grote gewichten in de top van de mast, gemakkelijk bij onderhoud),
— esthetisch aanvaardbaar.
Een prototype is door Fokker ontwikkeld.
Een verdere ontwikkeling hiervan is te bezichtigen op het Floriade-terrein te
Amsterdam.

Bij een giromill worden 2 of meer vleugels in verticale stand aan de omtrek van de
installatie geplaatst. Het werkingsprincipe van de Giromill (Figuur 7) is gelijk aan
dat van de Darrieus-rotor.

36

Figuur 7 Giromill
Multi-Windturbine systeem
Een multi-windturbinesysteem is een groepering van kleine of middelgrote gestandaardiseerde windturbines, samengevoegd in een grote torenachtige constructie.
(Figuur 8).
Daarbij worden, enige draagarmen draaibaar om de mastconstructie gemonteerd,
waarop twee of meer kleine v/indturbines met wiekdiameters van 10—20 m kunnen
worden bevestigd. Daar de ontwikkeling van de grote windturbinesystemen met
wiekdiameters groter dan 25 m (1—3 MW) nog jaren kan duren, (men spreekt van
10—15 jaren) en ook nog niet bewezen is dat de technische problemen economisch
opgelost zullen worden, is het idee van de multi-windturbinetoren weer op de
voorgrond getreden. In het begin van deze eeuw zijn de eerste ideeën over multiwindturbinesystemen ontstaan. In de jaren 1920—1950 zijn ze uitvoerig door
Honnef en Kleinhenz bestudeerd. Door het beschikbaar komen van goedkope
energiebronnen (zoals olie en aardgas) zijn deze studies in de vergetelheid geraakt.
Sedert 1960 is dit werk weer ter hand genomen.

Figuur 8 Multi-windturbinesysteem

HOGE BLOEDDRUK
door
W.H. Birkenhager (mede namens P.W. de Leeuw)
Begripsbepaling
De druk die het bloed op de wand van het hart-vaatstelsel uitoefent, wordt in feite
bepaald door de spierspanning in de wand zelf en verscliilt van compartiment tot
compartiment. De linker hartkamer perst tijdens een contractie (systole) het bloed
onder een druk in de orde van 120 mm Hg de aorta in, waarbij deze druk zich
voortplant tot in de slagadervertakkingen (systolische druk). Tijdens de daaropvolgende ontspanningsfase (diastole) daalt de druk in de hartkamer tot omstreeks
de nulwaarde. In de aorta stuit het uitgepompte bloed terug op de halvemaanvormige kleppen, waardoor de (diastolische) druk in het bovenste slagaderstelsel op
een niveau rond 80 mm Hg gehandhaafd blijft. De eindvertakkingen verhinderen
door hun nauwe kaliber dat het bloed te snel wegvloeit, zodat gedurende de gehele
hartcyclus een min of meer continue stroom door de haarvaten gewaarborgd wordt.
Het woord „bloeddruk" is dan klaarblijkelijk gemakkelijker uitgesproken dan gedefinieerd. Bedoeld worden de systolische en de diastohsche druk in de zogenaamde
hchaamsslagaderen of -arteriën (tegenover de longslagaderen, waar veel lagere drukken heersen).
Metingen van de bloeddruk
De bloeddruk kan zowel direct als indirect gemeten worden. Bij de directe meting
wordt de arterie aangeprikt resp. gecatheteriseerd; een transducermanometersysteem maakt een directe registratie van de druk mogelijk. Deze techniek is voorbehouden aan onderzoekcentra.
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van indirecte metingen. Het principe (sfygmomanometrie volgens Riva Rocci) bestaat uh het beluisteren van de eUeboogslagader met de stethoscoop. Door een manchet om de bovenarm met lucht op te
pompen wordt de arterie dichtgedrukt. De druk in de manchet wordt daarop geleidelijk verlaagd (afleesbaar op een kwikkolom). Op het moment waarop tijdens de
systole in de arterie een zodanige tegendruk tegen de manchetdruk wordt geboden,
dat er een begin van bloeddoorstroming plaatsvindt, wordt de eerste toon gehoord.
Bij de verdere daling van de druk in de manchet vult de arterie zich steeds tijdens de
systole om tijdens de diastole weer samen te klappen. Dit proces, dat tot toonvorming blijft leiden, stopt, wanneer de arterie ook tijdens de diastole open blijft;
het verdwijnen van de tonen duidt er dus op, dat de druk welke men op dat
moment in de manchet via de kwikkolom afleest, gelijk is aan de diastoUsche druk.
Op deze klassieke methode van bloedrukmeting zijn tal van variaties mogelijk, bijvoorbeeld door de kwikkolom pas afleesbaar te maken na de meting (om beinvloe-

Natuurkundige Voordrachten N.R. 61. Lezing, gehouden voor de Koninklijke Maatschappij
voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 18 oktober 1982.
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ding te voorkomen), door de kwikkolom te vervangen door een ander type manometer of door gebruik te maken van microfoons of Dopplersondes met een getalsmatige elektronisch doorgegeven aflezingsraogelijkheid. Bij alle varianten die thans
in de industrie worden uitgedacht (m.n. met het oog op gebruik door het publiek)
blijft toch de klassieke methode met de stethoscoop en de kwikkolom de „gouden
standaard".
De systoUsche en de diastoUsche druk worden voor sommige doeleinden omgevormd of omgerekend tot de zogenaamde gemiddelde arteriële druk. Bij directe metingen kan dit geschieden door integratie of „demping" van de drukschommelingen;
in geval van een indirecte meting behelpt men zich met een eenvoudige berekening,
namelijk door bij de diastoUsche druk een derde van het verschil met de systoUsche
druk op te tellen: 120/80 mm Hg wordt aldus 93 mm.
Variabiliteit
Het bovengenoemde voorbeeld van een bloeddruk geldt als min of meer normatief.
De bloeddruk is evenwel een uherst variabele grootheid. Dit geldt uheraard vooral
voor de opwaartse richting, maar er zijn ook aanmerkelijke neerwaartse bewegingen
mogelijk. Wanneer men het bloeddrukbeloop door middel van automatische apparatuur tijdens de slaap vervolgt, dan blijkt zich tussen middernacht en omstreeks 6
uur in de ochtend een daling met ca. 30% voor te kunnen doen.
Anderzijds kunnen tal van biofysische variaties tot bloeddrukstijgingen aanleiding
geven, zoals hchamelijke inspanning, audiovisuele prikkels, emoties. Zelfs een geringe spierspanning (adductie van de duim, kauwbewegingen) of geestelijke activiteit (spreken, ondergaan van een bloeddrukmeting) kan al voldoende zijn om de
bloeddruk met tientaUen millimeters te laten stijgen. Het is dan ook duidelijk, dat
normale en verhoogde bloeddruk elkaar op een glijdende schaal overlappen en niet
simpelweg in eikaars verlengde gerangschikt liggen.
Er zijn verschiUende voorzorgen genomen om te voorkomen, dat de onderzochte
persoon ten onrechte als iemand met bloeddrukverhoging wordt beschreven. De
Wereldgezondlieidsorganisatie beveelt aan de resultaten van een eerste onderzoek te
laten wegvallen, wanneer het tweede en derde onderzoek aanmerkelijk lagere bloeddrukwaarden te zien geven. Per onderzoek zuUen twee a drie metingen dienen te
worden verricht.
Op deze basis geldt, alweer volgens de Wereldgezondlieidsorganisatie, een bloeddrukgemiddelde tot 140/90 mm Hg nog als normaal. Bloeddrukverhoging begint bij
160/95 mm Hg. Het grensgebied tussen deze waarden geldt als „borderline" hypertensie. Wanneer men het inleidende ritueel verwaarloost, zou bij 20% van de volwassenen de diagnose bloeddrukverhoging worden gesteld. Helaas zijn vele artsen en
insteUingen nog gewend het op een eerste confrontatie met de onderzochte te laten
aankomen.
Betekenis van bloeddrukverhoging voor gezondheid en levensverwachting
Met het bovenstaande wordt overigens niet ontkend dat een eerste meting van betekenis kan zijn. De vooruitzichten inzake het hartvaatstelsel worden wel degelijk
medebeinvloed door de bloeddruk, zoals deze „bij gelegenheid" („casual reading")
gevonden wordt. Het is echter zaak een puur reflexmatige bloeddrukstijging ten gevolge van een eerste contact (,,curiosity reflex") te onderscheiden van habituele
bloeddrukverhogingen.
Het „ongezonde" van bloeddrukverhoging schuilt in een versnelde mechanische be-
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schadiging van het hartvaatstelsel. De linker hartkamer wordt chronisch overbelast,
waardoor een ongewenste verdikking van de hartspier ontstaat. Dit is vooral ongewenst, omdat de vereiste versterking van de hartspierdoorbloeding uitblijft. De slagaderen, waaronder de kransslagaderen (die het hart van bloed voorzien) worden
namelijk eveneens door de inwerking van de verhoogde di-uk gedupeerd, in de vorm
van verdikking van de vaatwand. De binnenbekleding van het vat kan dusdanige
slijtplekken vertonen, dat daarop stoUingsmateriaal wordt afgezet. Hierdoor kunnen
arterietakken zelfs worden afgesloten. Hersenen en hartspier zijn in dit opzicht
kwetsbaar, omdat zelfs een beperkte uitval van de bloedvoorziening voor de functie
van deze organen vérstrekkende gevolgen kan hebben. De mechanische schade door
bloeddrukverhoging is tot in de klemste arterievertakkingen merkbaar. De arts kan
dit rechtstreeks waarnemen door onderzoek van het netvlies met behulp van de oogspiegel. Ook de nier is voor dergelijke vaatveranderingen zeer gevoelig.
Prospectieve onderzoekingen hebben aangetoond dat bloeddrukverhoging een der
ernstigste risicofactoren vormt inzake het ontstaan van orgaangerichte hartvaatziekten op arteriosclerotische basis („attaque", hartinfarct, falen van hart en nieren)
met alle kwalijke gevolgen voor validiteit en overlevingskansen. Het meest bekende
en steekhoudende onderzoek is en wordt uitgevoerd in Framingliam nabij Boston.
Uit dit onderzoek is o.m. gebleken, dat er van de bloeddruk een vermeningsvuldigingsfactor uitgaat, wanneer andere risicofactoren (leeftijd, mannelijk geslacht,
verhoging van sommige vetfracties in het bloed, cigaretten roken) mede in beschouwing worden genomen. Een factor 10 inzake het risico, resp. een levensverkorting
met 15-20 jaar is bij een bepaalde constellatie van verzwarende omstandigheden
geen uitzondering. (Op de vraag in hoeverre het verzwaarde risico d.m.v. bloeddrukverlaging nog ten gunste te beïnvloeden is, wordt aan het einde van dh verslag ingegaan),
Normale en abnormale bloeddrulcregulatie
Daar normale en verhoogde bloeddruk een continuum vormen, komen in principe
alle factoren die een bijdrage leveren aan de opwekking van de bloeddruk als zodanig, in aanmerking, wanneer men de oorzaak van bloeddiTikverhoging poogt te
achterhalen. De druk die het bloed op de arteriewanden uhoefent (en omgekeerd)
wordt bepaald door de vullingsgraad van het arteriële systeem alsmede de intrinsieke spier- en vezelspanning in de wanden. De vullingsgraad wordt bepaald door
aan- en afvoer (d.w.z. de hartslag en de eindweerstand), de intrinsieke wandspanning door de mate van samentrekking van de spierrok (tegehjkertijd verantwoordelijk voor de emdweerstand) en de elasticiteit van de bindweefselvezels. In dit samenspel zijn de hartslag (en het daaruit voortvloeiende hartminuutvolume) en de eindweerstand (in de kleinste arterietakjes, de arteriolen) de belangrijkste variabelen.
Het hartminuutvolume is in de eerste plaats afhankelijk van de vulling van het gehele vaatstelsel en daarmee van het volume van de lichaamsvloeistof. In de tweede
plaats luistert de hartspier naar impulsen vanuh het autonome zenuwstelsel. Positieve impulsen worden aangevoerd via het adrenerge systeem (circulerende catecholaminen vanuh het bijniermerg alsmede lokale catecholaminen geproduceerd door
de zenuwuheinden), negatieve (dempende) impulsen vanuh de N. vagus. Poshieve
prikkels en neutraUsatie van negatieve impulsen doen zich voor wanneer sensorische
elementen in de wand van de hartspier en de grote arteriën in de bovenste lichaamshelft gewaar worden dat de vulling met bloed beneden peil raakt.
De eindweerstand in de arteriën staat eveneens onder invloed van het adrenerge
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systeem, waarbij de afscheiding van noradrenaline bij ondei-vuUing van de arteriën
de belangrijkste schakel vormt. Daarnaast bevordert het octapeptide angiotensine II
de contractietoestand van de spierrok. Het angiotensine II ontstaat in de bloedbaan
en de vaatwand onder invloed van een cascade van enzym-effecten. Het belangrijkste enzym, het zogenaamde actieve renine, wordt in de nier geproduceerd door
endocriene cellen in de spieriaag van de arterietakjes nabij de glomeruU (urinefihers).
De secretie van renine wordt teweeg gebracht door prikkeling van sensorische elementen in de directe nabijheid van de bewuste cellen. Daarnaast vindt een versterking van de afscheiding plaats door adrenerge stimulatie van de zogenaamde |3-receptoren, eveneens in de dhecte omgeving van dh produktie-apparaat gelegen. Het
angiotensine I I , het eindprodukt van dh proces, leidt niet alleen tot directe samentrekking van de vaatwand, maar activeert ook het adrenerge systeem. Voorts stimuleert deze stof de vorming van aldosteron door de buitenste bijnierschors-cellen. Aldosteron zet de nieren aan tot conservatie van natrium en verspilling van kalium.
Het consei-veren van natrium door de nieren betekent dat onder invloed van het
hormon vasopressine tevens water wordt opgespaard. Aldus ontstaat een vergroting
van het volume van lichaamsvloeistof, met inbegrip van de vulling van het hartvaatstelsel.
Het bovengenoemde hormon vasopressine, dat in de hypofyse achterkwab wordt
geproduceerd onder invloed van de osmotische dmk van de extracellulaire vloeistof
en in geval van een neiging tot ondeiTuUing van het vaatstelsel, fungeert tevens als
tonicum voor de vaatspierrok, naast de meergenoemde catecholaminen (m.n. noradrenahne) en het angiotensine I I . Er bestaat dus een zeer ingewikkeld, zich onderling vermenigvuldigend, actiepatroon van een aantal drukverhogende systemen.
Deze effecten worden onder ideale omstandigheden in balans gehouden door negatieve feedbackmechanismen alsmede onder invloed van vaatverslappende factoren
zoals bradykinine en sommige prostaglandines (lokale hormonen). Er is een begin
gemaakt met de onderkenning van een tenminste even gecomphceerde organisatie
van hormonale kettingreacties in de hersenen. Hierbij lijken neuroaminen en neuropeptiden dikwijls een dubbelrol te spelen, naarmate zij ook elders in het lichaam
functioneren,
De regulatie van vloeistofbalans, hartminuutvolume en vaatwandtonus zal in geval
van bloeddrukverhoging op enigeriei wijze verstoord zijn. In uhzonderlijke situaties
(rond 5% van het bestand van mensen met hypertensie) is het oorzakeUjke mechanisme redelijkerwijs te onderkennen. Zo is de bloeddrukverhoging bij nierafwijkingen soms duidelijk toe te schrijven aan een ziekelijke stimulatie van het renineangiotensine systeem, soms eerder aan een onvermogen van de nier om een adequate uitscheiding van vloeistof en zout te verzorgen. Bij een gezwel van het bijniermerg (phaeochromocytoom) is een overproduktie van stoffen als noradrenaline
een aanwijsbare oorzaak, terwijl een gezwel van de buitenste laag van bijnierschors
via een overschot aan aldosteron (en de werking daarvan op de nieren) tot overmatige vaatvulling leidt.
In de overige gevallen van bloeddrukverhoging (onverklaarbare, resp. essentiële
hypertensie), moeten wij het vooralsnog met hypothetische oorzaken stellen. Deze
zijn alle min of meer te relateren aan het hierboven besprokene. Pogingen om zulke
factoren als het renine-angiotensmesysteem resp, het adrenerge systeem (als meest
effectieve bloeddrukverhogende principes) rechtstreeks voor het ontstaan van essentiële hypertensie aansprakeUjk te steUen, hebben tot dusver echter gefaald.
Bij dergeUjke onderzoekingen wordt dikwijls de fout gemaakt, dat oorzaak en ge-
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volg worden verward. Het blijkt, dat in het beloop van het hypertensieproces secundaire functieveranderingen kunnen ontstaan, die de schijn kunnen wekken van oorzakelijke betekenis te zijn. Het zuiverste onderzoekobject is het allereerste begin
van hypertensie. Tijdens een vergeUjkend onderzoek bij twee groepen van 20-jarige
mannen, waaronder een groep met normale bloeddrukwaarden en een groep met
lichte verhogingen van voornameUjk de systolische druk, kon op onze afdehng geen
verschil worden aangetoond in het gehahe van noradrenaline, actief renine of aldosteron. Wij staan hier echter nog aan het begin van een lange onderzoeksroute. Het is
bovendien denkbaar, dat men de effectivheh van deze drukverhogende systemen
dient te beschouwen tegen de achtergrond van geheel andere invloeden, zoals bijvoorbeeld het keukenzoutgebmik. Men komt hierbij op een uiterst onoverzichtelijk terrein, waarbij eventuele interacties tussen (genetisch bepaalde) gevoeligheid
voor zout (en andere factoren) en de actuele consumptie hiervan, zich nog niet
lenen voor een waarlijk kwantitatieve benadering.
De rol van het keukenzout
Keukenzout en bloeddruk zijn in grote lijnen onlosmakelijk verbonden. Epidemiologische onderzoekingen rond de wereldbol hebben aannemelijk gemaakt, dat in gebieden met een gering zoutgehalte in het dieet bloeddrukverhoging, ook op hogere
leeftijd, nauweUjks voorkomt, in tegenstehing tot gebieden waar men ruim van zout
wordt voorzien. In Westerse landen is een correlatie tussen zoutgebruik en bloeddruk echter moeilijk aan te tonen. Dit is waarschijnlijk vooral een zaak van ontoereikende methodologie; daarbij komt, dat de spreiding in het zoutgebruik betrekkelijk gering is. Overigens zij hierbij aangetekend, dat kaliumzouten een omgekeerde
(gunstige) betrekking tot de bloeddmk laten zien. Meer betekenis moet worden gehecht aan het verband tussen veranderingen in het zoutgebruik en veranderingen in
de bloeddruk. Zowel bij proefdieren (m.n. ratten met een via inteeh genetisch „verworven" hypertensieneiging) als bij de mens is bij herhaUng aangetoond, dat schommelingen in het zoutgebruik tot gelijkgerichte schommelingen in de bloeddruk
kunnen leiden. Op onze balansafdeling werd bij een 90-tal personen met hypertensie dienaangaande een onderzoek verricht, waaruit de volgende vuistregel kon
worden afgeleid:
„ i gram keukenzout minder leidt in doorsnee tot een daling van de gemiddelde
arteriële druk van 1 mm Hg".
Dh betekent, dat een vermindering van de gebruikelijke overtollige zoutconsumptie
van 12 g naar een alleszins aanvaardbare hoeveelheid van 6 g per dag de gemiddelde
bloeddruk bij het doorsnee-individu met 6 mm Hg zou kunnen doen dalen (hierbij
zij aangetekend, dat de individuele gevoehgheid hiervoor uiteraard sterk uiteen zal
lopen). Uit het onderstaande zal bhjken dat een gemiddelde verlaging van de gemiddelde arteriële druk met 6 mm Hg in een bevolkingsgroep grotere consequenties kan
hebben dan dit ogenschijnlijk geringe getal zou doen vermoeden.
Behalve het zoutgebruik zijn ook andere levensgewoonten en gebruiken van invloed
op de bloeddruk. Tot bloeddrukverhogende factoren worden gerekend: het nemen
van de anticonceptiepil, het overmatig gebmik van drop, alcoholmisbruik en zwaarlijvigheid. Roken heeft naast kortdurende effecten op de bloeddruk ook een indirecte ongunstige invloed op het vaatstelsel. Overmatige spanning wordt dikwijls
vermeld als bijdragend aan bloeddrukverhoging. Dit is echter — afgezien van kortstondige effecten — vooralsnog moeilijk bewijsbaar.
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Bestrijding van bloeddrukverlioging.
Consequenties voor de levens- en gezondheidsverwachting
Het arsenaal aan bloeddrukverlagende middelen is in de loop van 30 jaar van een
nietig begin tot een nauwehjks overzienbare reeks keuzemogeUjkheden uitgegroeid.
Het heeft weinig zin al deze stoffen hier op te sommen. Wel kan melding worden gemaakt van een aantal werkingsprincipes, die redeUjk te rijmen zijn met de bloeddrukverhogende mechanismen, zoals deze eerder in dit verslag zijn aangegeven. Het
gaat om een viertal hoofdcategorieën.
1. Diliretica en aldosteron-antagonisten
Deze stoffen dwingen de nieren tot versterkte uitscheiding van vloeistof en zouten.
Volume- en zoutverlies leidt langs verschillende wegen tot bloeddrukdaling. Daarnaast bestaan er waarschijnlijk nog andere, moeilijk te identificeren fannacologische
invloeden.
2. Anti-adrenerge middelen
Deze stoffen hebben van het begin af een overheersende rol gespeeld. Voor ieder
niveau van het adrenerge systeem zijn stoffen met een remmende werkmg te vinden.
Dit geldt voor het hersenniveau (bijvoorbeeld a-methyldopa) tot aan de aangrijpingspunten op het hartvaatstelsel (a- en j3-receptoren). De (3-receptor-blokkerende
middelen zijn in de praktijk tot nu toe het best hanteerbaar gebleken en het meest
in zwang geraakt. Zij zijn te herkennen aan de uitgangsvorm -olol, bijvoorbeeld propranolol. De exacte werking, aanvankelijk toegeschreven aan een verminderde hartactie, staat in feite nog op losse schroeven.
3. Middelen, die interfereren met het renine-angiotensinesysteem
Hieronder vallen stoffen die een competitie aangaan met angiotensine I I (saralasine) alsmede enzyrm-emmers, die de vorming van angiotensine II verhinderen.
4. Vasodilatoren (vaati'erwijdersj
In deze categorie, die in het bijzonder gericht is op het verminderen van de spiertonus in de arteriën, vindt men een grote verscheidenheid aan stoffen. Van sommige
(bijvoorbeeld hydralazine) is het werkingsprincipe nog onduidelijk. Andere middelen uit deze categorie (bijvoorbeeld verapamil) blokkeren de calciumopname door
de spiercel, waardoor het samentrekkingsvermogen vermindert.
Het is in de praktijk gebruikelijk de bloeddrukverlagende behandeling, zodra deze
in de medicamenteuze sfeer valt, met een middel uit een van de eerste twee categorieën te beginnen (meestal een diureticum of een /3-receptor blokkerende stof). Bij
onvoldoende resuhaat plegen deze middelen te worden gecombineerd. Het voorschrijven van drie of meer bloeddrukveriagende stoffen (waaronder die uit klasse 3
en 4) is dikwijls speciahstenwerk. Vele medicamenten, zo ook bloeddrukverlagende
middelen, kunnen bijwerkingen ontplooien die doorgaans niet ernstig zijn, maar
toch tot een systematisch toezicht van de kant van de arts nopen.
Men dient zich ervan bewust te zijn, dat het verlagen van de bloeddruk niet zozeer
gericht is op de actuele situatie (het gemiddelde individu met bloeddrukverhoging is
geen „patiënt" in de letterlijke zin, omdat hij geenszins door de verhoogde bloeddruk wordt gedupeerd) als wel op de toekomst. Doel is, een zekere preventie uit te
oefenen inzake de kans op het ontstaan van complicaties in de hartvaatsector. Zoals

