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KORT NIEUWS

VERMINDERING
EMISSIES
GTASTUINBOUW

Nieuwe watertechnolog¡e moet de
emissie van nutriënten en gewasbe-
schermingsmiddelen in de glastuinbouw
sterk gaan terugdr¡ngen.

Namens het Productschap Tuinbouw gaat TN0 ¡n

een consortium met WUR Glastu¡nbouw,

meerdere waterschappen, LTo, Fytagoras BV

(een TNO-bv) en een aantal andere bedrüven

een groot, twee jaar durend onderzoeksproject
u¡tvoeren binnen het lnnovatieprogramma van

de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van het
onderzoek is, nieuwe watertechnologie te
ontwikkelen om de waterkringloop bij glastuin-

bouwbedrijven te sluiten en em¡ssies te
verminderen.
Recent is gebleken dat de emissie van gewasbe-

schermingsmiddelen veel hoger is dan gedacht

Het doel van het onderzoek is dat het over twee
tot drie jaar in de glastuinbouwsector mogelijk is

om op bedrijfsniveau emissies van nutrienten
en gewasbeschermingsmiddelen naar het
oppervlaktewater of het riool te voorkomen. D¡t

wordt gerealiseerd met nieuwe, door TNO te
onderzoeken en te ontwikkelen technologie, en

door het hergebru¡k van water te maximaliseren
en het resterende, te lozen water te zuiveren en

te valorìseren. Het onderzoek is niet alleen
gericht op het realiseren van een in technisch
en economische opzicht werkende oplossing,
maar ook op het verkrügen van een brede
acceptatie en implementatie door de glastuin-

bouwsector van de ontwikkelde maatregelen.

lnfo: henk.buijteñhek@tno.nl

TNO GRYOTRIBOMETER: EXPERIMENTEREN
ONDER RUIMTECONDITIES

Met de TNO CryoTribometer kan tribolo-
g¡sch onderzoek worden uitgevoerd bij
cryogene of ho$e temperatuur en in
vacuüm.

Wr¡jving, snìcring cn slijtage - dat is het
werkterrein van tlc tribologic. Ecn onm¡sbaar
instrumcnt daarhij is rlc tribonrctcr, waarnlcc
wrijving en slijtallo víuì lw(xl lorì o¡rzichtc vatt

elkaar bewc¡lcnrlc llt¿tlctl¡tkln k¡rn worrlcn
onderzocht.
Ruimtevaaltitìstrtltììotìl(ln o¡l tkt tttilrtt, o¡l l/i tt ri

of in satellictcrr hcblrcll lu tn¡tkort tttcl lrllzon

dere cond¡tics wat botlolt lont¡toritlttut ott

omgevingsdruk. Julst ook I rlj rkrr¡r,rrlllktr

instrumenten is inzlcllt lrr wrljvltr¡1 otr slljlrtllrr
noodzakelijk onr nauwkottrl¡.1o on l¡ol rot¡wl rtuc

posit¡oner¡ngs- cn bcw0¡llrr¡,srilt:r;l r¡ ll rlsilrut t t0

kunnen realiseren. Onlrlal oorì '#rwono'
tribometer hier tckortschkrt, lruof I INO rlo
zogenoemde TNO CryoTrlbonrclrrr ontwlkkcld.
Die maakt het rnogellJk cx¡xrrlnrorrlrrrr ult te

voeren bij cryogene en hoge temperatuur (van

-150 tot +150 "C) en tegelUkertud in vacuüm.
Een tribometer bestaat uit een stilstaande pen

en een draaiende schijf, de twee materialen. Bij

de TNO CryoTribometer bevinden deze pen en

schijf zich in een vacuümkamer. Een uniek
ontwerp maakt het mogelijk de draaiende schijf
met behulp van een gasstroom te koelen of te
vorwaftìlcn.
Do TNO CryoTriborneter zal overigens niet alleen
v(x)r ruirììtcvaarttoepassingen worden ingezet,

nrlirr lrijvoorbeeld ook bij cryo-elektronenmicro-
scol)¡c (cryo-EM). Hierbìj worden biologische
rìlonsters zeer snel bevroren (om de vorming
van ijskr¡stailen te voorkomen) en vervolgens
bewaard en bestudeerd bij cryogene temperatu-
ren. Het hanteren van de monsters in een

vacuümomgeving én bij cryogene temperatuur
vereist ook kennis van en inzicht in de cryotribo-
logische eigenschappen van rnaterialen.
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