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Abstract
Within the framework of the field study project, (socalled PROPRO)techniques to reduce the
ammonia emission were demonstrated on farm scale.
During atwo year period the reduction of ammonia emission by bioscrubbers and the fittingin in pig farm management was studied.
Keywords: air-treatment, bioscrubbers, functioning at farm scale (pig houses),ammonia emission, and ammonia reduction efficiency.

Voorwoord
Inhet kader van het PRaktijk Onderzoek PROject 'beperking ammoniakemissieveehouderijbedrijven' Noord-Brabant (PROPRO)isin het proefgebied Oisterwijk/Moergestel
onderzoek uitgevoerd met alsdoel de reductie vandeammoniakuitstoot door bruikbare
technieken ensystemente demonstreren endezetetoetsen optechnische eneconomischeaspectenen bedrijfsinpasbaarheid.
Het project isgefinancierd door het Financieringsoverleg Mest-en Ammoniak-onderzoek
(FOMA). Hetonderzoek werd gezamenlijk uitgevoerd door het Proefstation voor de
Varkenshouderij en het IMAG-DLO. Heidemij Adviestrad op als projectcoördinator.
Indit deelproject staat het onderdeel luchtzuivering door biowasserscentraal.Optwee
vleesvarkensbedrijven werd de lucht met biowassers behandeld.Uit het onderzoek is
informatie verkregen die kan bijdragen aaneenverdere ontwikkeling en introductie van
deze luchtzuiveringstechniek.
Eenwoord vandank isverschuldigd aandetwee betrokken varkenshouders,voor hun
gastvrijheid en medewerking.
Ir.A.A. Jongebreur
directeur
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Samenvatting
Binnen het PRaktijk Onderzoek PROject 'beperking ammoniakemissieveehouderijbedrijven' Noord-Brabant (PROPRO)isoptwee praktijkbedrijven onderzoek uitgevoerd
naar dewerking vanbiowassersvoor deverwijdering vanammoniak uit lucht afkomstig
uit vleesvarkensstallen.
Het onderzoek isuitgevoerd op 2locaties. Erwerden 3verschillende typen biowassers
onderzocht optechnischfunctioneren in relatie tot de ammoniakemissiereductie.
Het ammoniakverwijderingsrendement van de biowassersop locatie Oisterwijk varieerde
tussen 6en99%.Het rendement van detegenstroomwasser (BTW-6)ende kruisstroomwasser (MKS-6)was bij eentechnisch goed functionerende installatie gemiddeld resp.78
en65%.Het herstel van dewerking na het schoonmaken vande kruisstroomwasser
verliep minder goed dan na het schoonmaken vande tegenstroomwasser.
Wat betreft hettechnischfunctioneren van dezewasserswaseen regelmatige controle
opdeverdeling van hetwater over het pakkingsmateriaal (sproeiers) noodzakelijk.
Vooral de periode na het schoonmaken van het pakkingsmateriaal moest dewerking van
desproeiers enook despuiwaterhoeveelheid frequent gecontroleerd worden.Een
eenvoudige controle hierop moet voor de praktijk mogelijk zijn endient minimaal één
keer per 2weken plaatstevinden.
Hetammoniakverwijderingsrendement vande biowassersop locatie Moergestel lag
gemiddeld boven de90%.Bijdezetegenstroomwassers washetventilatiedebiet door te
hoge drukval over het pakkingsmateriaal, gedurende dezomer onvoldoende voor het
handhaven vaneengoedstalklimaat. Door het pakkingsmateriaal op eenanderewijze in
dewasserte plaatsen ende keuzevan eenander type pakkingsmateriaal,wasde
hoeveelheid lucht dieverzet konworden, uit het oogpunt vaneengoed stalklimaat
aanvaardbaar.
Wat betreft hettechnischfunctioneren vandezewasser gaf devlotter door lekkage
regelmatig aanleiding tot een hoogwaterverbruik endusgrote spuihoeveelheden.De
afvoer vanspuiwater d.m.v.eentrechter onder het pakkingsmateriaal wastevariabel.
Het plaatsen vaneendoor een instelbaretijdklok gestuurde pompfunctioneerde goed
en resulteerde ineenconstante spuihoeveelheid.
Duidelijk isgebleken dat hettechnischfunctioneren vandewassers het ammoniakverwijderingsrendement beïnvloedde. Storingen die optraden waren o.a. lekkende leidingen,
kleppen envlotters enverstopte leidingen ensproeiers. Dezestoringen hadden tot
gevolg dat dewatercirculatie over het pakkingsmateriaal en deverversing van het
waswater onvoldoende waren,waardoor deammoniakverwijdering verminderde.
Het pakkingsmateriaal inde biowasser moest regelmatig schoongemaakt worden. Door
het invangen vanstof in het pakkingsmateriaal namdedrukval toe endaalde hetventilatiedebiet. Door eentoename vandedrukval over het pakkingsmateriaal kondeventilator niet meer het vereiste debiet verzetten.
Bij het reinigen van het pakkingsmateriaal werd eengroot deelvande bacteriën dat zich
op het materiaal bevindtverwijderd.Alsgevolgvaneen lagereammoniakbelasting aan
het beginvan een nieuwe mestronde kon de bacteriepopulatie met een oplopende
belasting meegroeien enwasde invloed van het reinigen minder groot danwanneer de

wasser in de loopvan een mestrondewerd schoongemaakt. Met het reinigen van het
pakkingsmateriaal naelke mestronde kon het gedurende perioden met een hogeventilatiebehoefte voorkomen,dat het pakkingsmateriaal zosneldichtslibde dat dewasser
tussentijds schoongemaakt moestworden. Dewerking van dewasser herstelde zichdan
door het ontbreken vanvoldoende biologische activiteit en eengrotere ammoniakbelasting minder goed.
Hetgebruik van biowassers levert een hoeveelheid spuiwater op.Voor eenafdeling van
ca.80varkens bedroeg dit ca.10liter per uur.

1 Inleiding
In 1987 is het PRaktijk Onderzoek PROject 'beperking ammoniakemissie veehouderijbedrijven' (PROPRO) Noord-Brabant gestart. Het project, dat gefinancierd werd door het
Financieringsoverleg Mest- en Ammoniakonderzoek (FOMA), had t o t doel het testen van
in principe ammoniakemissie-arme systemen in de praktijk.
Deveehouderij draagt in Nederland door de emissie van ammoniak in belangrijke mate
bij aan de verzuring van het milieu.Voor de realisatie van de emissiereductiedoelstellingen voor ammoniak, n.l. 50 - 70% reductie in het jaar 2000, is het noodzakelijk dat,
naast het bereiken van een reductie van de ammoniakemissie bij mesttoediening en
mestopslag, ook een reductie van de stalemissie wordt bewerkstelligd (Richtlijn ammoniak en veehouderij, 1991;Hey en Schneider, 1991).
Bij het verminderen van de ammoniakemissie uit stallen kan onderscheid worden
gemaakt tussen maatregelen die emissie van ammoniak uit de mest tegengaan en maatregelen om de stallucht te reinigen.
Bij het gebruik van luchtzuiveringstechnieken wordt ammoniak uit de stallucht verwijderd. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar, t.w. biofiltratie, biowassing
en chemische wassing. Toepassing van deze systemen isalleen mogelijk bij mechanisch
geventileerde stallen. Over het ammoniakverwijderingsrendement van deze technieken
isnog maar weinig bekend. Uit semi-technisch onderzoek is bekend geworden dat met
biofiltratietechnieken de ammoniakemissie met 70 - 99% gereduceerd kan worden
(Demmers, 1992).
Binnen het PROPRO-deelproject 'Luchtzuivering varkensstallen' werden 3typen biowasinstallaties op vleesvarkensbedrijven geplaatst. Deze wassers werden binnen het deelonderzoek van het IMAG-DLO, waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, onderzocht op
de volgende onderdelen:
- het werkingsniveau (ammoniakverwijdering);
- de bedrijfsinpaspaarheid;
- eventuele knelpunten en oplossingen.
Het onderzoek binnen dit deelproject werd gezamenlijk uitgevoerd met het Proefstation
voor de Varkenshouderij (PV). Het onderzoek van het PV richtte zich met name op de
bedrijfsinpasbaarheid van de biowassers, waarbij vooral arbeidstechnische en economische aspecten werden onderzocht. De resultaten zijn beschreven in Proefverslag P1.93:
'Bedrijfsinpasbaarheid van biowassers' (Van de Sande-Schellekens en Backus, 1993)

2 Materiaal enmethode
2.1 Werkingsprincipe biowassers
Hetwerkingsprincipe van biowassing isgebaseerd optwee processen,t.w. eenfysisch/
chemisch eneen microbiologisch proces (Demmers, 1992).
Hetfysisch/chemisch proceswordt gekarakteriseerd door stofoverdracht alsgevolg van
eenconcentratieverschil tussendete verwijderen stof (ammoniak) inde lucht en in het
water indewasser (waswater) [1].Dedrijvende kracht achter dit proces isgroter, naarmate het concentratieverschil groter is.Destofoverdracht iseenevenwichtsproces, wat
inhoudt dat het evengoed inomgekeerde richting kanverlopen.Deammoniak wordt
dan uit het water verwijderd (gestript).
NH

3,,ucht < = = = = >
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3,water

H]

Nadeoverdracht naar het water wordt deammoniak voor eendeel gesplitst inammonium en loog [2].
NH3,water + H20 <====> NH; + OH"

[2]

Hierdoor wordt deammoniakconcentratie in hetwater verlaagd.Ook dit fysisch/chemisch
proces iseenevenwichtsproces.Als nietswordt gedaan om het ammonium (NH+)weg te
nemen,zalammoniak zich in hetwater tot een bepaald maximum ophopen.
Het laag houden vandeammoniumconcentratie in het waswater kanonder andere
plaatsvinden door microbiologische processen (nitrificatie). Hetammonium kan door
specifieke micro-organismen (nitrobacter spp.)worden omgezet in nitriet [3]envervolgens in nitraat [4] (nitrosomonasspp.).
2NH+ + 30 2 —

> 2NO" + 4H+ + 2H20

[3]
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Aangezien hoge concentraties ammonium, nitriet en nitraat het biologische proces
verstoren, ishet noodzakelijk dat dezeconcentraties in hetwaswater laag blijven. Dit
kandoor regelmatig eendeelvan dezestikstofzouten uit hetsysteemte verwijderen
door water tespuien.
DepHvan het waswater iseen belangrijke factor die de nitrificatieprocessen en dus het
ammoniakverwijderingsrendement vaneen biowasser beïnvloedt. Het pH-optimum voor
nitrificerende bacteriën ligt tussen7-8 (FochtenVerstraete, 1977).Boven pH7,8 kan
nauwelijks ammoniak uit lucht worden geabsorbeerd (Demmersen Scholtens, 1989);voor
eengoed rendement zalde pHlager moeten zijn dandezewaarde,of moet deammoniumconcentratie vrijwel nul zijn.
Nitrificatie vindt plaatstussentemperaturen van 5-35 °C.Hetoptimum ligt tussen2535°C.Deinvloedvandetemperatuur op de nitrificatiesnelheid isgroot. Beneden de
15°Cneemt de nitrificatiesnelheid sneltot lagewaarden af.

Eenbiowasser iseencompact apparaat.Voor een goedewerking iseen nauwkeurige
afstemming vanalle genoemde processen noodzakelijk.
Voor deoverdracht vanammoniak vande lucht naar het water isslechtseen korte tijd
beschikbaar (± 1 sec).Hierdoor ishet noodzakelijk dat het contact tussenwater en lucht
zeer intensief is.Daarom isinde biowasser eencontactmateriaal (pakkingsmateriaal)
aangebracht. Over dit materiaal stroomt water dat wordt gerecirculeerd.Tevens wordt
dete reinigen lucht erdoorgeleid.Water moet involdoende mate beschikbaar zijn en
goed over dit pakkingsmateriaal verdeeld worden. Daarnaast moet de ammoniumconcentratie in het recirculerende water door de nitrificerende micro-organismen laag
gehouden worden. Dezemicro-organismen levenvoor het grootste deel op het contactmateriaal. Omte kunnen (over)leven hebben zeeenwaterige omgeving,zuurstof, kooldioxide,ammoniak ensporenelementen nodig.Het pakkingsmateriaal isbedekt met een
dun laagje bacteriën,dat altijd vochtig moet zijn. Dewaterrecirculatie dient mede
hierom altijdte functioneren.Tevens moet indit laagje zuurstof en kooldioxide
aanwezig zijn. Dezeworden,evenalsdeammoniak, uit de lucht gehaald.Ermoet dus
altijd een luchtstroom langshet pakkingsmateriaal gaan.
Omdeverdamping vanwater te compenseren iseencontinue aanvoer vanwater noodzakelijk.

2.2 Onderzoeklokaties,gebruikte biowassersentechnische voorzieningen
2.2.1 Oisterwijk
Opeenvarkenshouderijbedrijf metvlees-enfokvarkens te Oisterwijk werden in oktober
1990zesbiologische luchtwassersgeplaatst,t.w. éénwasser per afdeling vanca.63 dierplaatsen.
Erwerden 2verschillende type wassersgebruikt, n.l.3tegenstroomwassers (type BTW6)
en 3kruisstroomwassers (type MKS6).Detegenstroomwassers werden inde afdelingen
1, 3en 5geplaatst; de kruisstroomwassers werden gebruikt voor de luchtbehandeling
vandeafdelingen 2,4en6(figuur 1).
Bijeentegenstroomwasser (figuur 2)gaandestallucht (A)en hetwaswater (B)integengestelde richting door het pakkingsmateriaal.Alspakkingsmateriaal werd tellerette
(telpac) gebruikt. Delaagdiktewasca.0,7 m.Het materiaal werd losindewasser gestort.
Bijde inbouw vandetegenstroomwassers in het dak werd deaanwezige stalventilator
verwijderd. Omhet ventilatiepatroon vandeoudesituatie (ventilator in het dak achterin
deafdeling) zogoed mogelijk te benaderen,werden debiowasserszover mogelijk achterindeafdeling geplaatst. Delucht werd opca. 1,5 mhoogte bovendevarkensweggezogen.
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Figuur 1 Schematischeweergave stal (afd. 1 t/m 6),m
=tplaatsing vandrie kruis-endrietegenstroomwassers. 1:centralegang,2:voergançi
3:tegenstroomwasser, 4:kruisstroomwasser.
Figure 1 Schematic viewof thepig house(department
i to 6),with the location of the two different typesof bioscrubbers (BTW-6andMKS C>).i. 1: centralpassage, 2:feeding passage, 3:
counter flow scrubberBTW-6, 4:crossflow
sirubber MKS6.

Figuur2 Schematischeweergave vaneentegenstroorrliwasser
(BTW6). 1:pakkingsmateriaal,2:
sproeileiding met sproeiers 3:circulatiepomp
4:ventilator, 5:waterreservoir met vlotter,
6:magneetklep voor spuiafvoer, 7:vochtvançier ;r.
Figure2 Schematic view of counter flow scrubberBTV/- 6.1: contact material, 2:sprinklers, 3: circulation pump, 4:fan, 5:water reservoirwith float,
6:valvefor discharge of wastewater, 7:
demister.
11

Bijeen kruisstroomwasser (figuur 3)gaat destallucht horizontaal (A) en het waswater
verticaal (B)door het pakkingsmateriaal.Ook indeze biowasser werd tellerette (telpac)
gebruikt. Delaagdikte wasca.0,5 m.Het materiaal werd losindewasser gestort.
Dekruisstroomwasserswerden buiten destalop een betonnen fundering geplaatst. Bij
het plaatsen vandewasserswerd de bestaandeventilator uit het dakverwijderd. Door
een (axiaal)ventilator bovenop dewasserwerd destallucht boven het achterste hok in
deafdeling weggezogen.
Aan detegenstroomwasser vanafdeling 1 ende kruisstroomwasser van afdeling2
werden eenaantalvoorzieningen aangebracht om de hoeveelheden in-en uitgaand
water te kunnenvolgen.
Indetoevoerleidingen van hetwater (leidingwater) naar deze beide biowassers waren
aanvankelijk magneetkleppengeplaatst, waarmee dewatertoevoer via de waterleiding
werd geregeld.Omdat dit slechtfunctioneerde (schuimvorming)werd dit vervangen
door vaten met eenvlotter eneenwatermeter. Hiermee konde hoeveelheid water die
dewassers inging geregistreerd worden.

Figuur3 Schematischeweergave kruisstroomwasser (MKS-6).1:pakkingsmateriaal, 2:sproeileiding
met sproeiers,3:circulatiepomp,4:ventilator, 5:waterreservoir metvlotter, 6:magneetklepvoor spuiwater, 7: luchtgeleideplaten, 8:magnodolbak.
Figure3 Schematic view of counter flow scrubberMKS-6. 1: contact material, 2:sprinklers, 3:circulation pump, 4:fan, 5:water reservoirwith float, 6:valvefor discharge of wastewater,7:
conducting of the air,8:magnodolreservoir.

Deafvoer vanspuiwater uit dewasser vond bij beidetype wassersplaats door middel van
een magneetklep(ziefiguur 1 en2),die door eentijdklok gestuurdwerd.Zodra de
magneetklepgeopend werd,kon eendeelvan hetwaswater weglopen. De hoeveelheid
water die gespuid werd kon gewijzigd worden door het langer of korter makenvande
tijdsduur dat de magneetklep geopend was.Dehoeveelheid spuiwater was afgeregeld
opca.8liter per uur. Hetspuiwater vanelke wasserwerd afzonderlijk invaten opge12

akelaa r, waarmee een pomp werd ingeschavangen. In elk vat bevond zich een niveauscha
keld zodra het vat vol was.Via een pulsenteller
werd het aantal keren vastgelegd dat het
vat werd leeggepompt. De spuihoeveelheid were
bepaald door het aantal pulsen te
vermenigvuldigen met de inhoud van het vat.
mit deze vaten werd het spuiwater van
de wasser overgepompt naar een grotere opslagtank
, waarin ook het spuiwater van de
overige 4 wassers (afdeling 3t/m 6) werd opgesl
Van deze overige wassers werd
alleen het gezamenlijke waterverbruik geregistreerd
Het spuiwater werd door middel van een sproei-i
nstallatie op een naastliggend bouwlandperceel verregend of gebruikt om het pakki
rgsmateriaal uit de wassers te reinigen.
In de kruisstroomwassers werd als extra voorzieni
ng een bak met 'Magnodol' (calciumcarbonaat met natriumhydroxide) gevuld geplaatst om de pH te stabiliseren. Dit had t o t
doel om het nitrificatieproces volledig t o t nitraat
te laten verlopen, zodat het giftige
nitriet als tussenprodukt niet meer voorkwam.
Het toepassen van een pH-stabiliseringsunit is overigens
niet altijd succesvol, omdat het
geen garantie biedt dat de nitrificatie altijd goed
zal verlopen (Demmers, 1990).
In de loop van het experiment werd het telpac in
de wassers bij de afdelingen 4 (kruisstroomwasser) en 5(tegenstroomwasser) in gepefforeerde kunststof zakken gedaan,
Hierdoor kon het contactmateriaal bij het schoorli
imaken van de wasser sneller uit de
wasser worden verwijderd. In de kruisstroomwasser r bij afdeling 6werden extra sproeiers
geplaatst om het zelf-reinigend vermogen van het
pakkingsmateriaal te vergroten.

2.2.2

Moergestel

Op een varkenshouderijbedrijf te Moergestel mei
vlees- en fokvarkens werden in
december 1990 zeven biologische luchtwassers ge\ plaatst. Deze tegenstroomwassers
werden geplaatst bij een vleesvarkensstal met afqel
ingen van elk ca. 80 dierplaatsen.
Bij dit type biowasser stromen de stallucht (A) en
het waswater (B) in tegengestelde richting (verticaal) door het pakkingsmateriaal (figuu r 4). In de wassers werd pakkingsmateriaal van het Bionet 2000-type gebruikt. De laagd
I kte bedroeg 1,36 m. In de loop van het
onderzoek iser ook gebruik gemaakt een laagdi
kte van 0,68 m en in één wasser werd
het polynette-materiaal vervangen door telpac
Het polynette-materiaal bestond uit
pakketten met afmetingen van (l*b*h) 0,75 m * Ol
l,50 m * 0,68 m.
Dit type wasser werd bij elke afdeling tegen de
het dak werden vervangen door een ventilator in

bu itenmuur geplaatst. De ventilatoren in
de achterwand boven de voergang.

Erwerden voorzieningen aangebracht voor de reàistrat
ie van het waterverbruik en de
waterafvoer. Het waterverbruik werd opgenomerji , via een aan de watertoevoerleiding
gekoppelde watermeter.
Het spuiwater werd opgevangen in een put met
«en bekende inhoud. Vanuit deze put
werd het spuiwater met een niveaugeschakelde
pomp afgevoerd naar de riolering. Het
aantal malen dat de pomp ingeschakeld werd.
werd geregistreerd door een pulsenteller,
Door het aantal pulsen te vermenigvuldigen met
de inhoud van de put, kon de hoeveelheid spuiwater berekend worden.
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Figuur4 Biologische wasser met Polynette pakkingsmateriaal. 1:pakkingsmateriaal,2:sproeileiding met sproeiers,3:circulatiepomp,4:ventilator, 5:vlotter, 6:spuipomp,7: noodoverstort, 8:controleluik, 9: vochtvanger.
Figure4 Bioscrubberwith Polynette contact material. 1:contact material, 2:sprinklers, 3:circulation pump, 4:fan, 5:float, 6:pump for discharge of wastewater,7:overflow, 8:door for
inspection, 9:demister.
In eerste instantie kon alleen het waterverbruik en de spuihoeveelheden van alle wassers
gezamenlijk worden bepaald.Vanaf dag 60 was het mogelijk om de spui van twee
biowassers afzonderlijk te meten. De registratie van de spuiafvoer functioneerde pas
vanaf dag 250 naar behoren.
Omstreeks dag 420 werd de spuitechniek gewijzigd, omdat het spuidebiet niet goed kon
worden beheerst. Erwerd toen om spuiwater uit de wasser af te voeren op 2 wassers
(afdeling 1en 2) een pomp geïnstalleerd, die werd gestuurd door een tijdklok. Op deze
wijze werd een constant spuivolume gerealiseerd.
Ook werd een polyester kap boven op de wasser geplaatst om het luchtdebiet met een
meetventilator te kunnen meten. Bij de ingebruikname van deze wassers was het bekend
dat in de zomerperioden onvoldoende ventilatiecapaciteit aanwezig zou kunnen zijn. De
drukval die de axiaalventilator maximaal kon overwinnen, zou waarschijnlijk lager zijn
dan de drukval die in de wasser zou kunnen optreden.

2.3 Onderzoekplan, meetprogramma en meetmethode
Het onderzoekplan voor de verschillende locaties voorzag in de volgende drie fasen.
Fase 1(opstartperiode): gedurende de eerste 2 maanden na het in gebruik nemen van
de wassers werden deze met frequentie van één keer per week
doorgemeten.
Fase 2 (eerste jaar):
na de opstartperiode zou de meetfrequentie gedurende het
eerste onderzoekjaar teruggebracht worden naar één keer per 3
weken.
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Fase3(tweedejaar):

het tweede onderzoekjaar zoudit teruggebracht worden naar
één keer per 6weken.
Opverzoek vandewerkgroep voor de begeleiding van het onderzoek werd echter in het
tweede onderzoekjaar dezelfde meetfrequentie als in het eerstejaar aangehouden.
Devolgende metingen werden periodiek uitgevoerd.
LocatieOisterwijk
Van detegenstroomwasser bij afdeling 1 ende kruisstroomwasser bij afdeling 2,werden
de in-en uitgaande concentraties aanammoniak in de lucht bepaald enwerd het luchtdebiet en het spuidebiet op het moment van de monstername gemeten.
Vanalle 6wasserswerd hetwaterverbruik endeconcentraties ammonium, nitriet en
nitraat in hetwaswater bepaald enwerden de pHen het zuurstofgehalte in het
waswater gemeten.
LocatieMoergestel
Vandewasser bij afdeling 2werden de in-en uitgaande ammoniakconcentraties in de
lucht bepaald enwerd het luchtdebiet op het moment vande monstername gemeten.
Van alle 7wasserswerd het waterverbruik endeconcentraties ammonium, nitriet en
nitraat in het waswater bepaald enwerden de pHen het zuurstofgehalte in het
waswater gemeten.
Aan het beginvan hettweede onderzoekjaar (fase3)werd het meetprogramma gewijzigd enwerd vantwee wassersde in-en uitgaande ammoniakconcentratie bepaald en
het bijbehorende luchtdebiet endedrukval gemeten.Dit gebeurde om eenander type
pakkingsmateriaal uit tetesten.Vandezewasserswerden het waterverbruik, hoeveelheid spuiwater endesamenstelling, pHen het zuurstofgehalte van het spuiwater
bepaald.
Beide locaties
Voor de bepaling vandewerking (deammoniakbelasting en het ammoniakverwijderingsrendement) vandewasserswerd het luchtdebiet perafdeling gemeten ende in-en
uitgaande concentraties aanammoniak bepaald.Het luchtdebiet werd met een mobiele
meetventilator gemeten.Dezeventilator was ineenwindtunnel van het IMAG-DLO
geijkt. Uit het afgegeven aantal pulsenwerd,aande handvan devolgende formule, het
debiet berekend:
debiet (m3/uur) = 192.8 + 11.5 * pulsen (pulsen/1Os)
Dedrukval werd gemeten met een manometer ("Dwyer Mark 11 " model MM-80).
Deammoniakconcentraties vande in-en uitgaande luchtstroom vandewasser werd
gemeten door een bepaalde hoeveelheid luchtte leiden door een buisje met salpeterzuur (concentratie 30mmol.). Het NH+-N-gehaltein dezevloeistof werd vervolgens in het
laboratorium bepaaldvolgens NEN 6472.
Inhet waswater werden deammonium- (NH+-N,NEN6472),nitriet- (NOj-N, NEN6474)
en nitraatconcentratie (NOj-N, NEN6440) bepaald.DepHwerd gemeten met een (WTW)
glaselectrode en het zuurstofgehalte (02) met een(WTW)electrode.
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Figuur 10 Ammonium-, nitriet-, nitraatconcentratie en pHvanhetwaswater vandekruisstroomwasser bij afdeling 2.
Figure 10 Ammonia, nitrite, nitrate concentration andpH in the wastewater of the bioscrubberin
compartment 1.

gehad.Alleen gedurende dezomerperioden (dag 200-300envanaf dag 550)werd af en
toe nitraat gevormd.Detemperatuur van hetwaswater kaneen belangrijke rol spelen
bij het nitrificatieproces. Bijeentemperatuur lager dan 14°Ckanophoping van nitriet
optreden.
Deverwachting wasdat zonder pH-buffering de nitraatvorming uit zou blijven.Bijdeze
(kruisstroom)wasserslag de pHvan hetwaswater rond de7.Waarschijnlijk vond buffering plaatsdoor afbraak vanstofdeeltjes (voer) uit destallucht. Eenhogere pHheeft een
nadelige invloed op het nitrificatieproces en met nameopde nitraatvorming. Op het
moment dat nitraat gevormd werd,daalde deconcentratie van het giftige nitriet. De
periode dat nitraat gevormd werd wasechter relatief kort. Alleen gedurende de zomerperioden werd bij enkelewassersaf entoe nitraat gevormd.
Ook washet moeilijk om eenconstant waterdebiet door de magnodolbak te realiseren.
Inde loopvandetijd daalde het debiet door het ophopen vanslib inde Magnodolkorrels.Ook werden magnodolkorrels uit de bak met hetwater meegevoerd,wat leidde
tot verstoppingen in desproeierswaardoor dewasser slecht konfunctioneren.
3.1.2.4Spuiwaterhoeveelheid
Infiguur 11worden degemiddelde waarde (tussen 2metingen) vande in-en uitgaande
hoeveelheden aanwater 'watermeter' enspuihoeveelheden 'spuiteller' in liters per uur
weergegeven. Despuitest waseen momentopname ter controle op despuihoeveelheid.
Hetwaterverbruik wasgemiddeld ca.14liter per uur envarieerdetussende7en20 liter
per uur. Despuihoeveelheid wasgemiddeld ca. 11liter per uur. Gedurende de zomermaanden (dag200tot 300en nadag 550) lag het waterverbruik, alsgevolgvaneen
grotere verdamping, hoger dan de hoeveelheden water diewerdengespuid.
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Figuur 11 Waterverbruik enspuihoeveelheden vande kruisstroomwasser bij afdeling 2.
Figure 11 Waterintake and wastewater production of the bioscrubberin compartment 2.

3.2 Locatie Moergestel
Indeonderstaande figuren worden de resultaten ten aanzienvan rendement, luchtdebiet, drukval,spuiwatersamenstellingenwaterverbruik vande biowassers met Bionetpakkingsmateriaal weergegeven.

3.2.1 Ammoniakverwijderingsrendement
Infiguur 12worden het rendement endeammoniakbelasting vandewasser bij afdeling
2weergeven. Deverticale lijnen in defiguur geven het opleggen van een nieuwe
mestronde weer. Duidelijk iste zien, dattijdens eenmestronde de ammoniakbelasting,
(ammoniakconcentratie * debiet) opliep.
Dezewasser behaalde alsnel nade ingebruikname eengoed rendement. Omstreeks dag
200werden alle 7wassersbuiten gebruik gesteld,omdat er niet voldoende geventileerd
konworden. Dewasser bij afdeling 2werd omstreeksdag 260weer opgestart. Het
rendement was binnen 3weken naopstarten,wat samenviel met het opleggen vaneen
nieuwe mestronde (mestronde III),hoger dan 90%.Opgemerkt dient te worden dat het
waterverbruik dermate hoog wasdat deze rendementen ook verwacht mochten worden.
Nadag400werd despuitechniek verbeterd,waardoor eengoed regelbare spuihoeveelheidwerd verkregen.Opdag410werd dedikte van het pakkingsmateriaal teruggebrachtvan 1,2 tot 0,6 m.Met eenspuihoeveelheid vanca.10liter per uur eneen
dunnere laag pakkingsmateriaal lag het rendement tussen 80en90%.
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Figuur 19 Ammonium-, nitriet- en nitraatconcentratie en pHin het waswater vandetegenstroomwasser inafdeling 3.
Figure 19 Ammonia, nitrite, nitrate concentration andpH in the wastewater of the bioscrubberin
compartment 3.
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Figuur20 Ammonium-, nitriet- ennitraatconcentratie enpH in het waswater vande tegenstroomwasserinafdeling 5
Figure20 Ammonia, nitrite, nitrate concentration andpH in the wastewater of the bioscrubberin
compartment 5.
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Figuur25 Ammonium-, nitriet- en nitraatconcentratie en pHin hetwaswater vande biowasser bij
afdeling 5.
Figure25 Ammonia, nitrite, nitrate concentration andpHin the wastewater of thebioscrubberat
compartment 5.
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Figuur26 Ammonium-, nitriet- en nitraatconcentratie enpH in het waswater vande biowasser bij
afdeling 6.
Figure26 Ammonia, nitrite, nitrate concentration andpHin the wastewater of the bioscrubber at
compartment 6.
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Figuur27 Ammonium-, nitriet- en nitraatconcentratie en pH in het waswater vande biowasser bij
afdeling 7.
Figure27 Ammonia, nitrite, nitrate concentration andpH in the wastewater of thebioscrubber at
compartment 7.
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