De emissie van geur door een bewerkingsinstallatie voor kalvergier
genieten met twee methoden

1. Inleiding
De geur van agrarische activiteiten kan
leiden tot klachten in dichtbevolkte
gebieden. Het beluchten van mest en gier
is een dergelijke activiteit. Sinds 1976
wordt op de Veluwe kalvergier belucht in
aërobe zuiveringsinstallaties [Willers en
Ten Have, 1991]. Op het moment zijn
dergelijke installaties te vinden in Rispeet,
Putten en Ede.
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Hen vierde installatie zal in 1994 in Stroe
in gebruik worden genomen. De totale
verwerkingscapaciteit op de Veluwe zal
dan meer dan 600.000 ton kalvergier per
jaar zijn. In alle installaties wordt, naast
afbraak van organische stof, vergaande
nitrificatie en denitrificatie nagestreefd.
Ook wordt fosfaat neergeslagen door
calciumhydroxyde te doseren in de
beluchtingstanks. Twee van de huidige
installaties werken volgens een continu
principe [Willers etal., 1993]. De installatie in Putten wordt bedreven als
een batch proces.
Er is niets bekend over de emissie van
geur door dergelijke grootschalige installaties. Wel is bekend dat gasvormige
emissies van rioolwaterzuiveringsinstallaties stankoverlast kunnen veroorzaken [Langenhove etal, 1986;
Keddie, 1982]. Zwavelwaterstof wordt
genoemd als de belangrijkste geurstof,
hoewel een scala van verbindingen wordt
gevonden in luchtmonsters, die bij
zuiveringsinstallaties genomen werden
[Zeman, 1984]. De emissie van geur kan
worden uitgedrukt in geureenheden per
seconde (ge/s). Eén geureenheid per m 3
(ge/m 3 ) is de concentratie die door 50%
van een panel nog van schone lucht kan
worden onderscheiden [Klarenbeek,
1982]. Bij een rioolwaterzuivering in
Engeland werd de geuremissie van de
aëratietanks (oppervlak 5.500 m 2 ) bepaald
op 10.000 ge/s [Keddie, 1982].
Naar aanleiding van klachten over stank
rondom de kalvergierbewerkingsinstallatie
te Putten (KGBI Putten) werd in de
periode tussen 1988 en 1991 de geuremissie van deze installatie gemeten.

Samenvatting
De geuremissie van een discontinue bewerkingsinstallatie voor kalvergier (KGBI)
werd gemeten met behulp van twee methoden. Met de eerste methode werd de
emissie van een oppervlak bepaald door lucht over een klein afgeschermd deel
van het oppervlak te blazen en de lucht voor en na contact met het oppervlak te
bemonsteren. In de monsters werd de geurconcentratie bepaald met een olfactometer. Met de tweede methode werd de immissie van de geur als functie van de
afstand tot de bron bepaald met een snuffelploeg. Met een model werd daarna de
emissie van de bron berekend.
De emissie van geur van de KGBI was grotendeels afkomstig van de beluchtingstanks en bedroeg 8.000 tot 53.000 geureenheden per seconde. Onder weersomstandigheden die veel voorkomen in Nederland was deze geur waarneembaar
tot op 1200 m afstand van de KGBI. De olfactometrische methode bleek geschikt
om de bijdrage van verschillende bronnen en processen aan de totale geuruitstoot
te bepalen. De metingen met de snuffelploeg maken het mogelijk om de waarneembaarheid van geur in de omgeving van een bron in kaart te brengen.
Met beide methoden werd een zelfde orde van grootte van geuremissie gemeten.

Hierbij werden twee verschillende meetmethoden gehanteerd. Met de ene
methode werd de emissie direct aan de
bron bepaald. Met de andere methode
werd de immissie van geur in de omgeving van de bron bepaald, waarna met
behulp van een model de emissie kon
worden berekend.
2. Materiaal en methode
Een bovenaanzicht van de KGBI waar
de metingen werden verricht, wordt
schematisch weergegeven in afbeelding 1.
Gier wordt vanuit tankwagens gestort in
een gesloten put en van daaruit naar een
overdekte opslagsilo gepompt. Dit storten
vindt plaats gedurende 12 uur per week
(één ochtend en één hele dag). Vanuit de
opslagsilo wordt éénmaal per dag in circa
1 uur een lading van 100-125 m 3 kalvergier in elk van twee aëratietanks (elk
2500 m 3 met een vloeistofhoogte van
5,5 m) gepompt aan het begin van een
24-urige cyclus. Tijdens en na het doseren
van gier wordt ongeveer 22 uur belucht,
waarna de beluchting wordt stopgezet en
het slib in de tanks de gelegenheid krijgt
om te bezinken. In het laatste halfuur van
Aß. 1- Schematisch
bovenaanzicht vande
bewerkingsinstallatie
voorkalvergierte Putten.

de cyclus wordt dan de heldere bovenstaande vloeistof afgelaten als effluent.
Op deze wijze wordt jaarlijks ongeveer
75.000 m 3 kalvergier verwerkt. Voor
meer informatie over het proces wordt
verwezen naar [Willers en Ten Have,
1991; Willers etal, 1993]. Naast de
stortput, de opslagsilo voor kalvergier en
twee identieke beluchtingstanks bestaat de
installatie uit een slibindikker, een opslagsilo voor surplusslib, een effluentbuffer en
een compostfilter. Een ventilator trekt
lucht uit de kopruimten van de overdekte
gieropslag en stortput en blaast deze door
het filter. Gegevens over de samenstelling
van de kalvergier en het effluent worden
gegeven in tabel I.
De eerste methode voor het meten van de
geuremissie bestond uit een luchtmonstername en een olfactometrische bepaling
van de geurconcentratie in het monster.
De monstername geschiedde op twee
manieren. De uittredende lucht van het
compostfilter werd opgevangen door
een deel van het compostoppervlak te
bedekken met teflon folie. De lucht onder
dit folie werd bemonsterd met een lucht-

1 - STORTPUT

5 - OPSLAG SPUISUB

2- OPSLAG KALVERGIER

6 - EFFLUENT BUFFER

3 - BELUCHTINGSTANK

7 - COMPOST FILTER

4 - SLIBINDIKKER
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TABEL I - Samenstellingvan kalvergieren effluent
van een discontinue bewerkingsinstallatie voor
kalvergier. Degetallen zijngemiddelden van analyseuitkomsten tussen 1987en 1989[Willers en Ten Have,
19911.
Parameter

Eenheid Gier

Chemisch
Zuurstofverbruik (CZV)
Biochemisch
Zuurstofverbruik (BZV5)
Kjeldahl Stikstof (Nkj)
Ammonium Stikstof
Totaal Fosfaat

g/l
g/l
g/l
g/l
gP/I

Effluent

14,4

0,9

7,2
2,7
2,4
0,5

0,1
0,1
0,05
<0,03

pomp (12 l/min). De lucht boven de open
tanks werd bemonsterd met een methode
beschreven door Lindvall [Lindvall et al,
1974]. Een drijvende kap met open
bodem (lxbxh=1,5x1,0x0,4 m) wordt op
het vloeistofoppervlak gebracht. Door de
kap wordt zijdelings een luchtstroom
geblazen met een ventilator, zodat de
luchtsnelheid in de kap 1m/s bedraagt.
De lucht bij de inlaat van de ventilator en
de uitlaat van de kap wordt bemonsterd.
Een schematische weergave van dit
systeem is te zien in afbeelding 2. De
emissie van het bemonsterde oppervlak
bij een windsnelheid van 1m/s kan
worden berekend uit de geurconcentratie
van de uitstromende lucht en het luchtdebiet door de kap.
De luchtsnelheid in de kap werd tijdens
elke meting gecontroleerd door de luchtsnelheid te meten in de inlaat van de
ventilator met een anemometer. Bij het
meten van de geuremissie van de beluchtingstanks werd de kap vlakbij de
inlaat van kalvergier in de tank geplaatst.
Deze inlaat bevond zich circa 5 m onder
het vloeistofoppervlak. De positie van
deze inlaat is aangegeven in afbeelding 1.
Tijdens een viertal metingen op een
beluchtingstank werd de inhoud van de
tank extra gemengd met een mechanische
mixer om zeker te kunnen zijn, dat gedoseerde gier zich direct over de hele
inhoud van de tank verdeelde. De inen uitgaande lucht van de Lindvall-doos
werd bemonsterd met een membraanpomp (12 l/min). De delen van deze
pomp, die in contact kwamen met het
luchtmonster, waren van teflon en roestvrij staal. Zij werden op de dag voorafgaand aan een meting schoongemaakt
met aceton en drooggeblazen met

VENTILATOR

ACHTERGROND MONSTER

laboratorium-perslucht. Voor de
monstername werd teflon slang gebruikt met roestvrij stalen koppelstukken
(Swagelock). De monsternameslang werd
voor elke meting gedurende 15 minuten
doorgeblazen om ophoping van vocht in
de slang te voorkomen. Luchtmonsters
werden verzameld in teflon zakken
(2 x 60 liter, monsternametijd 10 minuten)
en olfactometrisch geanalyseerd op
het geurlaboratorium van IMAG-DLO
binnen 24 uur na monstername. De
olfactometrische geuranalyse werd eerder
beschreven door Klarenbeek [Klarenbeek,
1982]. Een luchtmonster wordt met geurvrije lucht verdund tot de geurdrempel is
bereikt en de verdunde lucht niet meer
kan worden onderscheiden van geurvrije
lucht door 50% van een panel.
Waarneembaarheid van geur in de omgeving van een bron kan worden bepaald
met behulp van een panel, dat de
frequentie van de tijd dat geur wordt
waargenomen registreert. Deze methode
werd beschreven door De Bree en IIarssema [De Bree & Harssema, 1988]. Een
panel van 8 getrainde waarnemers ('snuffelploeg') wordt benedenwinds van een
geurbron opgesteld op een lijn die
loodrecht op de pluimas staat. De afstand
tussen de waarnemers wordt zo gekozen,
dat de totale pluimbreedte bestreken
wordt. Over een periode van 10 minuten
snuift iedere waarnemer elke 10 seconden
de lucht op en karakteriseert deze met
een score (0=geen geur waarneembaar,
l=/.wakke geur, 2=duidelijke geur,
3=sterke geur). Een dergelijke serie van
waarnemingen gedurende 10 minuten is
1 meting.
Uit de waarnemingen kan de geurfrequentie worden bepaald, gedefinieerd
als het percentage van de tijd dat een lid
van de snuffelploeg geur waarnam (score
1 of hoger). Met de geurfrequenties op de
pluimas en een model dat werd ontwikkeld door Högström [Högström, 1972;
De Bree & Harssema, 1988] kan de bronsterkte bepaald worden. Wanneer de
gemiddelde geurfrequenties op de
pluimas worden uitgezet als functie van de
afstand tot de bron, kan de bijdrage van
de bron aan waarneembare geur in de
omgeving worden bepaald, voor verschillende windsnelheden en atmosferische

LINDVALL-DOOS

GEURMONSTER

A/b. 2 Luchtmonstername met
een drijvende Lindvalldoos

condities. Windsnelheid en temperatuur
werden vastgelegd tijdens de metingen.
De stabiliteit van de atmosfeer werd
geclassificeerd volgens Pasquill [Pasquill,
1974]. Zes klassen zijn gedefinieerd,
waarin de atmosferische turbulentie
varieert van hoog (klasse A, onstabiel)
via matig (klasse D, neutraal) tot zeer laag
(klasse E, stabiel). Klassen E en F komen
alleen 's nachts voor. Tijdens de metingen
domineerden klassen A en D.
3. Resultaten
Lindvall-doos methode
Geuremissies met de Lindvall-doos
methode werden bepaald tussen juli 1988
en mei 1990. In deze periode werd tweemaal de uitstoot van geur door het
compostfilter bepaald. De emissie van
de aëratietanks werd 8 maal gemeten op
verschillende tijden in de beluchtingscyclus. Éénmaal werd de emissie van de
opslag voor surplusslib bepaald, toen
boven het vloeistofoppervlak van deze silo
een sterke geur werd waargenomen. De
geuremissie van de slibindikker werd niet
bepaald, omdat het vloeistofoppervlak van
dit onderdeel relatief klein is (60 m 2 ) en
omdat het continu bedekt is met een dikke
drijflaag. Daar het effluent van de KGBI
nagenoeg geurvrij is en de verblijftijd
in de effluentbuffer korter dan 12 uur,
werd ook de emissie van deze buffer verwaarloosd.
In juli 1988 werd een sterke geur boven
de slibopslag waargenomen. Na monstername met de Lindvall-doos bleek de
geurconcentratie in de bemonsterde lucht
474 ge/m 3 , vergeleken met een achtergrondconcentratie van 40 ge/m 3 .
Voor het totale vloeistofoppervlak van
510 m2 leverde dit een geuremissie van
64.000 ge/s bij een windsnelheid van
1 m/s). Tijdens alle andere metingen op
de KGBI werd geen geur waargenomen
boven deze opslag. Er werd aangenomen
dat het hier ging om een incidentele
emissie, veroorzaakt door een lange
opslagperiode van het surplusslib bij
zomerse temperaturen.
Geurconcentraties in de uittredende lucht
van het compostfilter waren 510 ge/m 3
(maart 1989) en 1642 en 1688 ge/m 5
(mei 1990). In mei 1990 werd de emissie
van het filter gemeten tijdens het storten
van gier in de stortput. Het gemeten luchtdebiet door het compostfilter was
630 m 3 /u. De basisemissie van de stortput
was dus 90 ge/s met een verhoging tot
295 ge/s tijdens het storten van kalvergier.
Geurconcentraties in monsters van de
beluchtingstanks varieerden van 19 tot
924 ge/m 3 , waarbij achtergrondconcentraties gemeten werden van 21 tot
98 ge/m 3 . Afbeelding 3 geeft de resultaten
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Voor de berekening van de geuremissie
van de beluchtingstanks in de tweede
helft van de beluchtingscyclus werden
resultaten van metingen gebruikt, waarbij
de inhoud van de tanks niet mechanisch
werd gemengd. Er werd aangenomen dat
na een periode van circa 10 uur de geurstoffen uit de gier wel volledig door de
tankinhoud waren gemengd, door toedoen
van de bellenbeluchting.
In tabel II word een schatting gegeven
van de gemiddelde geuremissie van de
hele installatie op dagen dat geen gier
wordt gestort. Uit de hiervoor genoemde
resultaten blijkt dat de totale emissie van
de KGBI wordt bepaald door die van de
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Afb. 3 - Geurconcentraties inluchtmonsters van boven hetoppervlak van een
beluchtingstank van een KGBI.Demonsters zeerden genomen nabijdeinlaatvan
kahergier.

van een aantal metingen binnen één
aëratiecyclus. Het is duidelijk dat de
geuremissie het grootst is tijdens en direct
na het doseren van gier in de tank en dat
zij vervolgens snel afneemt tot niet meer
waarneembare grootte. De resultaten in
afbeelding 3 zijn afkomstig van monsters
die werden genomen nabij de uitstroomopening van kalvergier in de beluchtingstank. Het is goed mogelijk dat de gier na
dosering niet direct volledig mengt met de
gehele inhoud van de beluchtingstank,
waardoor een vertekend beeld ontstaat.
Ken aanwijzing in deze richting werd
gevonden toen tijdens het doseren van
gier een monster aan de andere zijde van
de beluchtingstank werd genomen. De
geurconcentratie in dit monster bedroeg
slechts 57 ge/m 3 . Voor de uiteindelijke
berekening van de geuremissie van de
beluchtingstanks in de eerste helft van
de beluchtingscyclus werden slechts de
resultaten van de metingen gebruikt,
waarbij de inhoud van de beluchtingstanks mechanisch gemengd werd.
Het gaat hier om 4 monsters waarin
de concentratie varieerde van 85 tot
280 ge/m'.
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Afb. 4 - Geurfrequenties als eenfunctievan deafstandtotdeKGBI zoals bepaaldmet
een snuffelploeg tijdens deeerste helft van een aëratiecyclus opdagen zonder
gierlevenng.

TABEL II - Geuremissie van een KGBIgemeten met
deLmdvall-doosmethode opdagen zondergierlevering.
Deemissies zijngebaseerdopolfaetometnsche bepaling
van gcurconcentraties m luchtmonsters, n — hetaantal
geanalyseerde monsters.
Geuremissie in ge/s
Tijdstip meting
Gemiddeld
Ie helft aëratiecyclus
2e helft aëratiecvclus

53.000
8.000

Range
23.000-76.000
6.000-15.000

beluchtingstanks. In een enkel geval
zou geur uit de slibopslag een belangrijke bijdrage kunnen leveren, maar
deze bijdrage werd in tabel II buiten beschouwing gelaten.
Snuffelploegmethode
Metingen met de snuffelploeg werden
uitgevoerd tussen mei 1989 en juli 1991.
De geuremissie werd bepaald in drie
situaties en op vijf verschillende dagen per
situatie. De situaties waren: eerste helft
aëratiecyclus zonder storten van gier,
eerste helft aëratiecyclus mét storten van
gier en tweede helft aëratiecyclus zonder
storten van gier. De resultaten van de
modelberekeningen staan samengevat in
tabel III.
Op dagen zonder levering van kalvergier
waren geurfrequenties verwaarloosbaar
klein (< 10%) op de pluimas op een
afstand tussen 1000 en 1200 m van de
KGBI (afb. 4), bij atmosferische condities
die veel voorkomen in Nederland
(stabiliteitsklasse D). Het storten van
kalvergier had geen significant effect
op de geuremissie. De spreiding in de
resultaten was bij de metingen tijdens het
storten van gier wel veel groter. Met een
statistische analyse van de resultaten
(Spearman correlatie test, p=0,05) werd
een significant effect gevonden van de
temperatuur op de berekende emissies.
De gemiddelde temperatuur tijdens de

n
4
5

TABEL III - Geuremissie van een KGBIgemeten met
de snuffelploeg methode. In elkvan dedrie situaties
warendemetingen verspreid over5 afzonderlijke
meetdagen, n= hetaantalmetingen van tien minuten.
Tijdstip Gemiddelde
geuremissie in ge/s n
meting windsnelheid
in m/s
gemiddelde range
Ie helft
3,0-5,0
aëratiecyclus
(geen gierlevering)
Ie helft
2,0-7,0
aëratiecyclus
(wel gierlevering)
2e helft
2,5-6,5
aëratiecvclus

20.000 17.000-47.00034

21.000 8.000-150.00026

11.000 4.000-38.000 22

metingen zonder het storten van gier was
hoger dan tijdens de metingen waarbij
gier gestort werd. De gemiddelde emissie
in de tweede helft van de aëratiecyclus
was 11.000 ge/s (tabel III). Een significante invloed van de stabiliteitsklasse op
de emissie werd hier gevonden. Op dagen
met klasse B (onstabiel) was de gemiddelde emissie 30.000 ge/s en op
dagen met klasse D (neutraal) 7.600 ge/s.
4. Discussie
De gemiddelde geuremissie tijdens de
eerste helft van de 24-uurs aëratiecyclus
was hoger dan de gemiddelde emissie in
de tweede helft. De hoge emissie in de
eerste helft wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het doseren van verse gier in
deze periode. In een installatie waar de
gier continu wordt gedoseerd zal deze
emissiepiek niet voorkomen. Het is
mogelijk dat de huidige trend om over te
gaan van discontinue op continue gierbewerking [W'illers etal., 1993] zal
resulteren in een lagere geuremissie van
het bewerkingsproces voor kalvergier.
Afgaand op de gemiddelde emissie van de
KGBI (tabel III) is er geen invloed van
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het storten van gier op de totale geuremissie. Dit werd bevestigd door het
feit dat de emissie van het compostfilter,
waaraan het storten van gier een aanzienlijke bijdrage levert, nauwelijks bijdraagt
aan de totale emissie van de KGBI. De
spreiding in de berekende geuremissie
was op dagen met gierlevering echter veel
groter. Wanneer in de berekening alleen
dagen met vergelijkbare buitenluchttemperaturen worden meegenomen
dan blijkt de gemiddelde geuremissie
tijdens gierstorten 35.000 ge/s (n=15)
te bedragen ten opzichte van 20.000 ge/s
op dagen waarop geen gier gestort werd.
De geuremissie van de opslagsilo voor
surplusslib werd in dit onderzoek buiten
beschouwing gelaten, ondanks het feit
dat hier éénmalig een geuremissie van
64.000 ge/s werd gemeten. In periodes
met hogere temperaturen, waarbij
anaërobe afbraak van het slib sneller
verloopt, zal dit installatie-onderdeel
zeker bijdragen aan de totale geuremissie.
Over de omvang van die bijdrage kan op
basis van de hier gepresenteerde gegevens
geen conclusie worden getrokken.
De geuremissie van de KGBI, zoals
geschat met de Lindvall-doos methode
is hoger dan de totale emissie zoals
bepaald met de snuffelploegmethode
(tabel II en III). Of dit verschil werkelijk
zo groot is kan niet worden gesteld, daar
de methodes niet gelijktijdig gehanteerd
werden.
Aspecten die hier wellicht een rol spelen
zijn het tijdstip van bepaling van de
emissie en het feit dat de totale emissie
vrijwel alleen veroorzaakt wordt door geur
van de beluchtingstanks. In de eerste helft
van de aëratiecyclus werden de monsters
van de Lindvall-doos methode helemaal
aan het begin van de cyclus genomen,
terwijl de metingen met de snuffelploeg
meer verspreid waren over de eerste helft
van de cyclus. Daardoor kunnen piekemissies tijdens en direct na het doseren
van gier bij de Lindvall-doos methode een
belangrijkere bijdrage aan het gemiddelde
hebben geleverd dan bij de snuffelploegmethode.
Een kenmerk van geurconcentraties is
dat zij niet mogen worden opgeteld of
afgetrokken. Een geur wordt vaak veroorzaakt door een mengsel van verbindingen,
die eikaars effect kunnen verzwakken of
versterken. Dit maakt het werken met de
Lindvall-doos in een situatie als in dit
onderzoek moeilijk, omdat hoge achtergrondconcentraties werden gemeten. Het
geurvrij maken van de ingaande lucht van
de Lindvall-doos met bijvoorbeeld een
actief-koolfilter zou hier uitkomst kunnen
bieden. Het feit dat er niet met geurconcentraties gerekend mag worden is

ook van belang voor de inschatting van
de totale emissie van de installatie. In het
geval van de KGBI bleek dat doorgaans
de gehele geuremissie afkomstig is van de
beluchtingstank. Als er echter ook andere
geurbronnen een rol spelen, zoals bijvoorbeeld de slibopslag in de zomer, is het niet
correct om de emissies van beide bronnen
op te tellen.
De Lindvall-doos methode kan in alle
weersomstandigheden gebruikt worden.
Het is echter moeilijk om te beslissen
waar en wanneer bemonsterd moet
worden om een goed beeld van de totale
geuremissie te verkrijgen, wanneer
meerdere bronnen op één lokatie aanwezig zijn. Er kan wel een goed onderscheid worden gemaakt tussen zwakke
en sterke bronnen. Genoemd onderscheid
is van belang, wanneer maatregelen ter
reductie van de geuremissie moeten
worden genomen.
Omdat de omstandigheden onder de
Lindvall-doos nooit geheel hetzelfde
zullen zijn als de natuurlijke omstandigheden, moeten de resultaten van metingen
met deze methode voorzichtig geïnterpreteerd worden. De methode is echter bij
uitstek geschikt om emissies van verschillende bronnen met elkaar te vergelijken.
Een snuffelploeg kan alleen worden
ingezet bij droog weer, als het niet te koud
is. Regen kan geur uit de lucht wassen en
de gevoeligheid van de menselijke neus is
klein bij koud weer. De snuffelploegmethode vereist ook ruimte rondom de geurbron(nen) en is daarom minder geschikt
in stedelijk gebied. Met de methode kan
een goede indruk gekregen worden van
werkelijke stankoverlast in de omgeving
van een geurbron, zonder dat specifieke
kennis over de bron vereist is.
Welke van de twee hier besproken meetmethoden het best gebruikt kan worden
hangt af van de informatie die in een
specifiek geval gewenst is. De Lindvalldoos methode is geschikt voor het volgen
van snelle processen. De methode kan
worden gebruikt onder alle weersomstandigheden en verschillende bronnen
op één lokatie kunnen goed worden
onderscheiden. De snuffelploeg methode
kan de mate van geuroverlast in de omgeving van een bron snel bepalen en
deze methode is niet gevoelig voor versterkende of verzwakkende invloeden die
geurstoffen uit complexe bronnen op
elkaar kunnen hebben.
5. Conclusies
De geuremissie van een discontinuebewerkingsinstallatie voor kalvergier,
met een verwerkingscapaciteit van circa
70.000 m 3 gier per jaar, bedraagt 20.00053.000 ge/s aan het begin van een aëratie-

cyclus. Deze emissie wordt veroorzaakt
door geurstoffen uit de beluchtingstanks,
wanneer verse kalvergier in de tanks
gedoseerd is. Later in de 24-uurs aëratiecyclus neemt de emissie af naar 8.00011.000 ge/s.
De geuremissie aan het begin van de
aëratiecyclus is waarneembaar tot op 1000
tot 1200 m van de KGBI, onder weersomstandigheden die veel voorkomen in de
Nederlandse situatie.
Het storten van kalvergier op de installatie
heeft geen grote invloed op de totale geuruitstoot van de KGBI. Deze gebeurtenis
valt altijd samen met de eerste helft van
de beluchtingscyclus, wanneer de geuremissie vanuit de beluchtingstanks het
grootst is. De orde van grootte van de
geuremissie kon goed worden ingeschat
met de twee meetmethodes die hier
gebruikt werden. Monstername met een
Lindvall-doos gekoppeld aan olfactometrische analyse van de monsters
leverde een goed beeld van de bijdrage
van verschillende bronnen aan de totale
geuremissie. Een goede indruk van de
waarneembaarheid van de geur in de
omgeving van de KGBI werd verkregen
door het inzetten van een snuffelploeg.
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