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het probleemloos functioneren van geurbehandelingsinstallaties toe.

Geuroverlastdoorrwzïs en
gemalenverledentijd?
BART DE B R U I N , DHV WATER

Geuroverlast door rioolwaterzuiveringsinstallaties iseen probleem dat weinNederland onder deknie
zouden hebben. Kijk maar naar de bijzondere regeling voor rwzi's in decmissienchrlijn die Nederland-breed succesvol toepast. Geen problemen meermet vergunningverlener enomwonenden? Of iser
toch nog ietsaan de hand?
In 2001isin opdracht vanSTOWAeen
enquêtegehouden onder de waterkwaliteitsbeheerders naar dehinder door stank van rioolwaterzuiveringen. Deconclusie luidde dat bij
minder dan tweeprocentvan de installaties
serieuze klachten voorkomen.Aan deze
enquête namen 20vande27waterkwaliteitsbeheerders deel,waarbij alleen rwzi's in
beschouwing zijn genomen. Ondanks het
goedeenquêteresultaat isindepraktijk op verschillende locaties toch sprake van onaanvaardbare stank bij gemalen en, in mindere
mate,bij rwzi's.Het gaat hierbij altijd om
situaties in eendichtbebouwde omgeving.
Meestal signaleren direct omwonenden als
eerstedestank. Zij dienen vervolgens één of
meerdere klachten in.Demelding hiervan
vindt veelal versnipperd plaats bij eenrwzi,
een districtskantoor ofhet hoofdkantoor. Voor
deomwonenden isniet helder tot wiezezich
met hun klachten moeten richten. Eenadequate aanpak van deoverlastblijft hierdoor uit
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vanwege een matige functionerende klachtenregistratie en -opvolging.
Soms bestaat een centraal meldpunt dat
beoordeelt wiede klacht moet behandelen.
Verantwoording voor het opvolgen van klachten isonvoldoendegeregeld en daardoor blijft
het onduidelijk ofde klacht naat tevredenheid
is opgelost.

Oorzaken overlast
Eénvan de hoofdoorzaken vooreen stinkendezuiveringsinstallatie iseen te laag rendement en/ofeen te kleinecapaciteit van de
geurbehandelingsinstallatie. Maar erzijn nog
veelmeer redenen voor stankoverlast bij gemalenen rwzi's.
'Oprukkende bebouwing'
Door decontinue uitbreidingen rukt in
vrijwel allegemeenten woonbebouwing op in
de richting van rwzi's.Om overlast te voorkomen zullen extra maatregelen moeten
worden getroffen. Tevens neemt dedruk op
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Onvoldoende aandacht van de bedrijfsvoering
Demeest toegepaste behandelingstechnieken zijn biologisch van aard:biofilters of
lavafilters ofeen combinatie hiervan.Biologischeprocessen vereisen aandacht van de
bedrijfsvoering. Dit betekent dat regelmatig
controlewerkzaamheden dienen te worden
uitgevoerd,zoals het goed functioneren van
het sproeisysteem, het meten van het vochtgehalte van het biofilter en het meten van de
pH van het percolaat.Ditgebeurt vaak in
onvoldoende mate,waardoor storingen niet of
relatieflaat worden vastgesteld. Rendementsmetingen aan de installatievinden incidenteel
plaats en over het algemeen op basis van kortstondige metingen.
Onvoldoende informatie bij het ontwerp
Om eengoed ontwerp van een geurbehandehngsinstallatic te kunnen maken is informatie noodzakelijk over de vrachten en het
emissiepatroon van zwavelwaterstofen eventuele andere componenten. Debouw van
geurbehandelingsinstallaties vindt overwegend plaats in het kader van de bouw ofde uitbreiding van een rwzi.Hierdoor is alleen
betrouwbare informatie voorhanden over het
luchtdebiet en dit vormt dan de belangrijkste
ontwerpparameter. Voordeafschatting van de
vracht zwavelwaterstofzijn alleen onbetrouwbare modellen beschikbaar en over het emissiepatroon isnauwelijks een zinnige voorspelling tedoen.Inzicht in het emissiepatroon is
echter belangrijk, omdat te hoge piekemissies
onvoldoende in één behandelingsstap worden
verwijderd. Een voorbeeld vandeextreme verschillen in concentraties zwavelwaterstofdie
in ventilatielucht van eengemaal kunnen
voorkomen, isweergegeven m afbeelding 1.
Hieruit blijkt dat de zwavelwaterstofconcentratie in deingaande stroom sterk fluctueert.
Deuitgaande concentratie varieert eveneens
sterk en isperiodiek zeer hoog.Afbeelding 1
maakt verder duidelijk dat door desterk wisselendezwavelwaterstofemissie het controleren
van de luchtbehandelingsinstallatie op basis
van kortstondige metingen in dit geval weinig
toegevoegde waarde biedt. Om goed inzicht in
het emissiepatroon tekrijgen, zijn continue
metingen een vereiste.
Andereoorzaken voor een sterk fluctuerend emissiepatroon zijn discontinue geurbronnen. Eengoed voorbeeld hiervan vormt
degeuremissie dieoptreedt bij het verladen
van ontwaterd slib vanuit silo's naar vrachtwagens,waarbij deventilatieluchtstroom naar
dezelfde geurbehandelingsinstallatie gaat als
(eendeelvan)decontinue bronnen. Omdat de
gemiddelde belastingde capaciteit van bioH2O
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logischefiltersbepaalt,vindtdoorde tijdelijk
verhoogdegeurvracht vanuitdeslibverlading
'doorslag'vanhetfilterplaats.

tionerenvandeinstallatieendaaromishet
periodiek uitvoerenvancontinuerendementsmetingen eengoedezaak.Eenregelmatigeen
structurelebedrijfsvoering kanwordenbevorderddoorinbeddinginperiodiekewerkzaamhedenenrapportagesalsmedeinkwaliteitssystemen.Eendergelijkeaanpaklaatookde
buitenwereld ziendatde bedrijfsvoeringeen
maximaleinspanningpleegtomdegeuremissiezoveelmogelijk tebeperken.

Treffen vanverkeerde maatrecjelen
Hetkomtregelmatigvoordatzonder
gedegenanalysevandeproblematiek maatregelenwordeningevoerd.Uitbreidingvan
eenbestaandfiltervindtplaatsdooreentweedefilterinserieofparallelaanheteerste filter
teplaatsen.Ditkanopzicheengoedestrategie
zijnalsheteerstefiltergoedfimctioneerrmaar
eentelagecapaciteitheeft.Als ditnietzois,
bijvoorbeeld doordatheteerstefilterverzuurd
is,isdekansgrootdathettweedefilterook
gaatverzuren.Hetbeoogdeeffect zaldanniet
wordenbereikt.Ditgeeft aandathetvaststellenvanzowelhetemissiepatroon alshetrendement vaneenbehandelingsinstallatievan
doorslaggevend belangis.

Anticiperenopdetoekomst
Alseenrwzimoetgaanvoldoenaanstrengeregeureisendoorbijvoorbeeld eenuitbreidingofdoordebouwvaneennieuwewoonwijkindeomgeving,dienenextramaatiegelen
voorbeperkingvangeuroverlastteworden
genomen.Hetluchtdebiet neemtoverhet
algemeentoe, doordatmeerprocesonderdelcn
zullenwordenafgedekt engeventileerd.Het
ontwetpvandeuitbreidingvandegeurbehandelingsinstallatie islastigdoorde
onvoorspelbaarheid vanhoeveelhedenenhet
emissiepatroon vandeverschillendestankcomponenten.
Welkanopbasisvanmetingenaande
bestaande installatieeenindrukvanhetemissiepatroon wordenverkregen.Verderkanop
basisvan'expertjudgement'wordenbepaald
welkemaatregelen toteengoedeoplossingleiden.Eengoedvoorbeeldhiervanishetinblazenvanventilatieluchtafkomstig vandeslibverladingindebeluchtingstank.Dekosten
kunnenstetkwordenbeperktdoordeventilatieluchtaftevoerenviahetbestaande luchtinblaassysteem.Geziendegrote'overmaat'aan
actievebiomassaindebeluchtingstank kan
ervanwordenuitgegaandatgeurcomponentenworden verwijderd.

Aanpak geuroverlast
Deaanpakvoorhetoplossenvangeurproblemenisverschillend.Hethangtervanafof
hetmaatregelen betreft omteanticiperenop
toekomstigeproblemenofdathetgaatomhet
optimaliseren vaneenbestaandeinstallatie.
Bedrijfsvoering
Eengoedebedrijfsvoeringvanhetluchtbehandelingsproces isbelangrijk, zekerop
gevoeligelocaties.Voorwaardehierbij isdatde
installatietechnischgeziengoed functioneert.
Eenvitaalonderdeelbijeengoede bedrijfsvoeringvanbiofilters enlavafilters iseenregelmatigeengelijkmatige besproeiingvanhet
filtermedium. Doordatbijrwzi'sbesproeiing
vandezefiltersmeestalplaatsvindt met effluent,komenverstoptesproeiersregelmatig
voor.Daaromiseenregelmatigecontrolevan
hetsproeisystcem noodzakelijk.
Daarnaastleverthetuitvoerenvanindirectemetingen,zoalsdepHvanhetpercolaat
enhetvochtgehaltevanhetmedium,eengoedeindicatievandewerkingvanhetfilter.Dit
geeft echtergeengarantievoorhetgoed func-
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Optimaliseren bestaande installaties
Als eenoptimalebedrijfsvoering niettot
hetgewensteresultaatleidt,zijn aanvullende
maatregelen noodzakelijk. Deeerstestapis
vaststellenvanhetemissiepatroon.Beperkendefactor hierbij isdatditeigenlijk alleen
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mogelijk isvoorzwavelwaterstof,maardie
zorgtmeestalvoordestankbijdewaterzuivering.
Detweedestapishetonderzoekenvande
mogelijkheden voorhetverminderenvande
stank.Demogelijkemaatregelenzijn diversen
kunnenbestaan uit:
• hetverdrinken vanoverstorten ingemalen
enontvangwerkenbijrwzi's.Het effect
hiervanisweergegeven inafbeelding 2,
waarbij hetgaatomhetzelfde gemaalals
inafbeelding 1.Afbeelding 2laatinvetgelijkmgmetafbeelding 1 ziendatdeH2Semissieaanmerkelijk isafgenomen.De
maximalepiekemissieisafgenomen van
220 p p m tot 25 p p m ;

•
•
•

•

•

hetvermijden vanhetuitmondenvan
persleidingen invrijvervalleidingen;
hetombouwen vangemalentotboosterstations;
hetapartbehandelen vansterkvervuilde
deelstromen(bijvoorbeeld deventilatieluchtafkomstig vandeslibverlading);
hetdoserenvanchemicaliën,zuurstofen
nitraat,aanhetbeginvaneenpersleiding,
waardoorgeenH,S-vormingoptreedt;
hetdoserenvanchemicaliën (metaalzouten,oxidatoten)omsulfide te verwijderen.

Indieneenbeïnvloedingvanhetemissiepatroon nietgoedmogelijk isofonvoldoende
resultaatoplevertomgeuroverlast tevoorkomen,isdelaatstestaphetzoekennaar'end-ofpipe'maatregelen.Uitbreidingvandegeurbehandelingsinstallatie metbijvoorbeeld een
tweedettapishierbij eengoedeoptie.Voor
extremezwavelwaterstof-emissies ishet
'chemischwassen'eenzeereffectieve voorbehandelingsstap.Nadeelhiervanishetgebruik
vanchemicaliënmethieraangerelateerdeproblemen(duurzaamheid,opslag,veiligheid,
vergunningen).Daarnaastkanwordenoverwogendeinstallatieuit tebreiden meteen
biologischetweedetrap.
Eventuelerestemissies kunnen worden
verlaagdmetactievekool,chemischeadsorptiefiltersofgeurmaskeringsmiddelen.
Niet automatisch installatie aanpassen
Geurbehandelingsinstallaties hebben niet
altijd de hoogsteprioriteitenditkanleidentot
ovetlast.Meerstructurele aandachtvoorde
bedrijfsvoering iseengoedestap.Bijhetzoekennaatoplossingenwordtsomsdemakkelijkste wegbewandelddoor'blind'deinstallatieaantepassen.Ditiswaarschijnlijk nietde
goedkoopsteenmeestefficiënte route.Bijproblemendientallereerstdeoorzaakvande
geuroverlasttewotdengevondenvoordatnaar
eventueleoplossingenkanwordengezocht.

