Emissies bijcompostering van zuiveringsslib in gesloten cellen

Inleiding
Voor deverwijdering van communaal
zuiveringsslib indeprovincie Utrechtis
gekozen voor massa- en volumereductie
door compostering. Hiertoe is een
composteerinrichting opgericht op het
terrein van derwzi Amersfoort. Voorhet
voorspellen enkwantificeren vande
gevolgen voor hetmilieu iseenmilieueffectrapport (MER) opgesteld metals
doel vast testellen inwelke mate metde
voorgenomen emissiebeperkende maatregelen voldaan kan worden aande
geldende emissienormen [1].

* ' f t s f r |Pf

MfNP ƒ?

W. B.A.WASSENBEK
BKII Adviesbureau

J.EBBENIIORST
Provincie l'irecht

Door hetontbreken van eenduidige
gegevens over deNH 3 - en gcuremissie
van hetinAmersfoort toe te passen
systeem zijn aanvullende emissiemetingen
aan een proefinstallatie te Veenendaal
verricht. Demetingen hadden totdoel
vast testellen inwelke mate en onder
welke omstandigheden ammoniak en
geurstoffen tijdens hetcomposteringsproces vrijkomen. Ook werd nagegaanop
welke wijze een toereikende emissiereductie bereikt kon worden [2].
Emissies bij slibcompostering
a. geurstoffen
Door deoxydatie van energierijk
organisch materiaal vindt bij decomposlering van zuiveringsslib afbraak van
organische stof en warmteproduktie
plaats. Naast devorming van C 0 2 en NH 3
ontstaan afbraakprodukten indevormvan
(partieel) geoxydeerde stikstof-en
zwavelverbindingen die zich karakteriseren door een hoge vluchtigheid en een
lage geurdrempel, endie grotendeels
verantwoordelijk zijn voor de geuremissie
van hetcomposteringsproces [3, 4].
De mate waarin deze stoffen geproduceerd worden, danwei als geurstof vrijkomen wordt voornamelijk bepaald door
de stabilisatiegraad van het te composleren slib. Doorgaans geldt datde mate
van geuremissie toeneemt met het 0 2 verbruik van het slib, zodat gesteldkan
ivorden datbij compostering van actief
slib demeeste, enbij compostering van

Samenvatting
Voor het vaststellen van emissiebeperkende maatregelen voor de composteerinrichting voor zuiveringsslib teAmersfoort zijn ineen proefinstallatie te Veenendaal metingen verricht naar het ontstaan enverwijderen van geur en ammoniak
tijdens decompostering van zuiveringsslib. DeNH 3 -emissie bij compostering van
aëroob gestabiliseerd slib was circa 10 maal hoger dan van uitgegist slib. Voorts
blijkt voor beide soorten slib dat deNH 3 -emissie lineair toeneemt metde
composteringstemperatuur, resulterend inrelatieve NH,-emissies van 0,5% voor
uitgegist slib en5% voor aëroob gestabiliseerd slib bij 60°C.
Voor afgaskoeling encompostfiltratie werd vastgesteld dat zowel voor NH 3als
geur per verwijderingsstap 90tot95% reductie verkregen wordt. Opgrond vande
in Amersfoort toe tepassen combinatie van gaswassing encompostfiltratie wordt
> 99% NH 3 -verwijdering verwacht. Dit betekent een 10 maal lagere restemissie
naar delucht dan indevergunning is voorgeschreven.

uitgegist slib deminste geuremissie
optreedt [5].

Uit proeven met aëroob gestabiliseerd slib
en uitgegist slib blijkt voorts dat de
relatieve N-emissie sterk samenhangt met
de stabilisatiegraad van het zuiveringsslib.
De N-emissie voor uitgegist slib varieert
doorgaans van 1,5tot 3% van dein het
slib aanwezige stikstof, terwijl bij aëroob
gestabiliseerd slib deemissie opkan lopen
tot 5à 10% van deN-invoer [7].

b. ammoniak
De uitstoot van ammoniak vindt plaatsvia
de vervluchtiging van NH 3 dat enerzijds
afkomstig isvan alinhetslib aanwezige
vrij ammonium, enanderzijds gevormd
wordt tijdens deafbraak van sliborganische stof volgens (15.
C 10 H 19 O 3 N + 12,5 O , - 10 OO,
+ 8 H 2 ( ) +N H ,

Emissiemetingen proefinstallatie
Veenendaal
a. proefinstallatie
De proefinstallatie inVeenendaal bestaat
uit een geheel gesloten gebouw dat onderverdeeld isintwee verdiepingen.Het
totale laadvolume bedraagt circa 1.500m 3 .
Het slib/houtmengsel wordt chargegewijs
aan devoorzijde van hetgebouw op de
bovenvloer geladen waarna een walking
floor hetmengsel naar achteren transporteert, enhetmengsel naar beneden valt.
Gelijktijdig vindt opdeondervloer transport naar voren plaats enwordthet
gerede produkt aan devoorzijde gelost
(zie alb. 1). Beluchting van hetmengsel
vindt plaats door van onder aflucht door
het mengsel teblazen. Nadat delucht het
mengsel isgepasseerd, wordt deze behan-

(1)

In hoeverre devoorhanden zijnde
ammoniak beschikbaar isvoor vcrvluchtiging isvoorts afhankelijk van de zuurgraad van het composteringsmengselen
de mate waarin stikstof wordt geconsumeerd door afbraak van stikstofarm
toeslagmateriaal zoals houtsnippers en
zaagsel.
Hij compostering van met kalk geconditioneerd slib blijkt dat deNH 3 -emissie 5 tot
10 maal hoger isdan wanneer kalktoevoeging achterwege blijft [6, 7]. Toevoeging
van zaagsel aan hetcomposteringsmengsel heeft totgevolg dat door de hoge
houtafbraak de NH 3 -emissie aanzienlijk
wordt beperkt [8],
Afh. I-Composteerinstallatie Veenendaal
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deld in een koeler en een compostfilter
(zie afb. 2).

Afl. 2 - Schema luchtbehandeling.
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b. materiaal en methoden
Gedurende de compostering van een
veertiental slib/hout-charges werd het
verloop van de composteringsactiviteit
gevolgd door meting van mengseltemperatuur, temperaturen van in- en
uitgaande luchtstromen en hel afgasdebiet. Monstername van ammoniak in de
verschillende luchtstromen vond plaats
door deelstroombemonstering.
Hiertoe werd een gedeelte van de te
bemonsteren lucht via een verwarmde
monsternamelciding naar een natte
absorptie-opstelling geleid waar de
ammoniak in een 0,1 N HCl-oplossing
afgevangen werd. Bepaling van het
bemonsterde luchtvolume vond plaats
door natie gasmeting. Ammoniakgehalten
in de adsorptievloeistof werden spectrofotometrisch bepaald. De geëmitteerde
hoeveelheid ammoniak die via condensatie tegen het dak verdween, werd
bepaald door meting van condensaathoeveelheden en NH 3 -gehalten.
Voorts zijn metingen van NII 3 - en geurgehalten uitgevoerd in in- en uitgaande
luchtstromen van de koeler en het
compostfilter om hun zuiveringsrendement vast te stellen.
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Afb. 3 - Stikstofinvoer
na slib.
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In afbeelding 3 is een overzicht gegeven
van de met het slib ingebrachte hoeveelheden stikstof. Bij de composteringsproeven is uitgegaan van twee soorten slib
zoals deze in Amersfoort verwerkt zullen
worden, te weten aëroob gestabiliseerd
(AGS) en uitgegist slib (US).
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Resultaten
a. ammoniakemissie april-mei
In afbeelding 4 is het verloop van de
NH 3 -gehalten in het afgas weergegeven
gedurende de maanden april en mei,
waarin 3 fracties aëroob gestabiliseerd slib
en 3 fracties uitgegist slib zijn gecomposteerd. Ter indicatie van het verloop van de
activiteit is ook de afgastemperatuur weergegeven. Uit het verloop van de NH 3 gehalten is te zien dat bij de eerste twee
AGS-fracties de NH 3 -gehalten beperkt
blijven tot enkele tientallen mg/m', wat
grotendeels teruggevoerd kan worden op
de lage temperatuur c.q. activiteit van deze
composteringsfracties. Wanneer na het
laden van de derde AGS-fractie de tempe-
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ratuur begint te stijgen (eind april), is
eveneens een aanzienlijke toename in de
NH 3 -emissie waarneembaar.
Wanneer begin mei een gedeelte van het
composteringsmengsel wordt vervangen
stagneert door daling van de temperatuur
de NII 3 -emissie enigszins. De daaropvolgende toename van de temperatuur
doet de NH 3 -gehalten (sterk) stijgen tot
een maximum van circa 270 mg/m 3 .
Verdere toename van de temperatuur tot

TABEL I- Overzicht Samens tilinggecomponeerde slibsoorten.
Aëroob gestabiliseerd (AGS)
Ds-gehalle (%)
Os-gehalte (% van de ds)
N-gehalte (%van de ds)

AGS

16,0
74,0
6,4

Uitgegist (US)
22-29
55-64
3,1-4,4
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55°C geeft geen hogere NH 3 -gehalten,
zodat aangenomen kan worden dat het
merendeel van de emitteerbare hoeveelheid NH 3 al uit de AGS-fractie vervluchtigd is. De derde piek in het NH 3 gehalte (eind mei) is het gevolg van de
NH3- emissie uit de tweede US-fractie
welke geladen is op 14 mei.
Om na te gaan wat de invloed van afgaskoeling op de NH 3 -vracht in het afgas is,
zijn de hoeveelheden NH 3 gemeten die
met het condensaat uit de installatie
worden afgevoerd. In afbeelding 4 is te
zien dat een aanzienlijk deel van de
oorspronkelijk geëmitteerde NH 3 via
condensaat afgevangen wordt, getuige het
grote verschil tussen de NH,-gehalten
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vóór en nà condensatie. Gemiddeld
bedroeg de condensatie van NH 3 30-40%,
wat teruggevoerd kan worden op de
gelijktijdige absorptie van NH 3 en C 0 2 ,
die via oplossing in condensaat NH 4 + en
HC0 3 ~ vormen.

gestabiliseerd en uitgegist slib in de
verhouding van 1ton ds AGS-slib op
2 ton ds US-slib, globaal overeenkomend
met het toekomstige slibaanbod in
Amersfoort.
Gedurende een week werden het NH 3 gehalte en het geurgchalte gemeten van
de in- en uitgaande luchtstromen van de
afgaskoeler en het nageschakelde
compostfilter. De resultaten van de
metingen zijn vermeld in de tabellen II en
III.

b. ammoniakemissiejum-augustus
In de periode vanaf eind juni tot eind
augustus zijn aansluitend een achttal
proeven uitgevoerd met uitsluitend uitgegist slib. Voor het verhogen van de
composteringsactiviteit is aan de te
composteren fracties energierijk afvalvet
toegevoegd.
In afbeelding 5 zijn de gemeten NH 3 gehalten weergegeven als functie van de
tijd. De NH 3 -emissies zijn nagenoeg
verwaarloosbaar in vergelijking met de
emissies van aëroob gestabiliseerd slib uit
afbeelding 4.

Uit de gemeten NH 3 -gehalten voor en na
de koeler blijkt dat met de koeler NH 3 restgehalten van 0,5 tot 1,0 mg/m worden
behaald bij verwijderingsrendementen van
85 tot 95%.
In het afgas na het compostfilter kon
doorgaans geen NH 3 worden aangetoond
(< 0,05 mg/m 1 ) wat wijst op volledige
verwijdering van de ingaande NH 3 vracht. Wel bleek dat bij verhoging van de
ingaande temperatuur van het filter van
15 naar 29°C tijdelijk een daling van het
verwijderingsrendement optrad van 95

c. relatieve ammoniakemissies
Om een vergelijking tussen de ammoniakemissies van beide slibsoorten mogelijk te
maken, zijn voor beide slibsoorten de
relatieve NH 3 -emissies bepaald door per
geladen subtractie de geëmitteerde NH 3 vracht te betrekken op de ingevoerde
N-hoeveelheid.
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d. ammoniak- en geurverwijdering
Voor het te composteren slib werd uitgegaan van een mengsel van aëroob

os us

Discussie
a. bemonsteringen analyse
Gezien de waargenomen NH 3 -absorptie

TABEL II - Rcsultatoi ammoniakverwijdering.

In afbeelding 6 is de relatieve NH 3 emissie van de verschillende slibfracties
uitgezet als functie van de gemiddelde
mengseltemperatuur.
Uit het verloop van de NH 3 -emissie voor
beide slibsoorten blijkt dat zowel voor
aëroob als voor anaëroob gestabiliseerd
slib de N-emissie lineair toeneemt met de
(composterings)temperatuur, alsmede dat
de N-emissie uit aëroob gestabiliseerd slib
circa 10 maal hoger is dan bij uitgegist
slib.

Aß. 5 -

naar 68%.Na acclimatisatie bij 30°C
herstelde de werking van het filter zich en
kon in het uitgaande afgas geen NII3 meer
worden aangetoond.
Na koeling werd vrijwel een constant
geurgehalte bereikt, en dit gehalte was
nagenoeg onafhankelijk van de ingaande
geurvracht. Gemiddeld werd circa 90%
van de ingaande geurvracht door koeling
verwijderd.
De restgeurgehalten van het compostfilter
liepen uiteen van 500 tot 4.000 ge/m 3 bij
ingaande gehalten van 11.000 tot
12.000 ge/m 3 . Eenduidige aanwijzing voor
de afwijkende waarde van 4.000 ge/nr
ontbrak. Op grond van praktijkwaarden
voor restgeurgehalten van compostfilters
is restgeur van goedwerkende compostfilters doorgaans niet hoger dan enkele
honderden ge/m , zodat de waarde van
4.000 ge/m 3 als uitbijter kan worden
beschouwd [9].

1
a

/

4

^

1

/

3 y

^

/

aëroobgestabiliseerd

.0)
2 -

I

?
%

1 y

/

uitgegist

^-^-^^
12

20

St P

30

40

50

60

ComposteringstemperatuurfoCJ

7 0

H 2 0 (27) 1994,ni. 10

kan worden gesteld dat het uitsluitend
bemonsteren van (afgekoelde) afgasstromen ontoereikend is voor het vaststellen van de totale NH,-bronemissie.
Afhankelijk van het verschil tussen afgasen omgevingstemperaturen komt een
aanzienlijk deel van de oorspronkelijke
NH 3 -vracht (30 tot 50%) terecht in het
door koeling gevormde condensaat.
Voorts blijkt bij het vaststellen van de
NH,-emissievrachten dat het NH 3 -gehalte
in de bemonsterde lucht geen eenduidige
maat is voor de geëmitteerde NH 3 -vracht,
getuige het feit dat uiteenlopende NH 3 gehalten bij gelijke NH 3 -emissievrachten
waargenomen worden. Dit kan teruggevoerd worden op het feit dat naarmate
langer belucht wordt, de geëmitteerde
NH 3 -vracht meer verdund wordt en
lagere NH 3 -gehalten ontstaan. Afgasbemonstering door steekmonsters kan
derhalve leiden tot NH 3 -gehalten die
(aanzienlijk) afwijken van het gehalte
waarin de NH 3 gemiddeld wordt
afgevoerd.
In dit onderzoek heeft de afgasbemonstering synchroon aan de beluchting
plaatsgevonden, zodat over de gehele
beluchtingsperiode een proportioneel
monster is verkregen.
b. ammomakenusstes
Invloed van demengseltemperatuur
Uit het in afbeelding 6 weergegeven
verband tussen de relatieve N-emissie en
de gemiddelde mengseltemperatuur blijkt
dat de N-emissie lineair toeneemt met de
temperatuur. Bovengenoemd lineair
verband komt goed overeen met het
nagenoeg lineaire verloop van de Henrycoëfficiënt in het waargenomen temperatuurstraject (zie afb. 7).
Invloedstabilisaticgraad
Uit afbeelding 6 blijkt dat de NH 3 -emissie
van aëroob gestabiliseerd slib aanzienlijk
hoger is dan van uitgegist slib. Uit het
verloop van de NII,-piekcn voor uitgegist
slib blijkt voorts dat de NIl 3 -emissie doorgaans snel op gang komt en al na enkele
dagen beëindigd is.
Omdat gedurende het merendeel van de
(composterings)tijd de beluchting stil staat
en NH 3 een lage Henry-coëfficiënt bezit,
verloopt het NH 3 -transport grotendeels
onder gasfase-gelimiteerde transportcondities. Het gehalte in het afgas is
derhalve een directe indicatie voor het
NH 3 -gehalte in het mengsel [10]. De korte
emissieduur c.q. het snel afnemen van het
NH,-gehalte bij compostering van uitgegist slib duidt derhalve op een snelle
afname van het vrije ammoniakgehalte in
de slibfase.
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Afb. 7- Verloop Henrycoefficiënt ammoniak.
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Voor aëroob gestabiliseerd blijkt daarentegen dat de NH 3 -emissie zich gedurende
langere tijd voortzet. Door de grotere
afbraak wordt meer NH 3 geproduceerd
dan in het geval van uitgegist slib.
Secundair effect van de hoge NH 3 produktic is dat na ontwijking van het
merendeel van het gevormde C 0 2 , stijging
van de pil optreedt. Dientengevolge
verschuift het NH 3 /NH 4 + -evenwicht naar
NH 3 waardoor hogere NH 3 -gehalten in
slib en afgas optreden [11].
Voorts blijken de gemeten NH 3 -gehalten
en relatieve emissies goed overeen te
stemmen met resultaten uit onderzoek
met vergelijkbare soorten uitgegist en
aëroob gestabiliseerd slib [7].
Conclusies
De mate van NH 3 -emissie hangt sterk
samen met het soort zuiveringsslib en de
temperatuur waarbij gecomposteerd
wordt. Uit het verloop van de relatieve
N-emissie met de composteringstemperatuur blijkt dat deze lineair met de
temperatuur toeneemt. De ammoniakemissie bij 60°C bedraagt voor uitgegist
slib circa 0,5% van de ingaande N-vracht,
terwijl bij aëroob gestabiliseerd slib circa
5% naar de lucht wordt geëmitteerd.
Verregaande verwijdering van geur en
ammoniak wordt verkregen door koeling
en compostfiltratie. Afgaskoeling door
wassing met rwzi-effluent in een gepakt
bed geeft 90% ammoniak- en geurverwijdering.
Met compostfiltratie wordt vervolgens 90
tot 95% van de resterende ammoniak en
circa 90% van de resterende geur verwijderd, zodat in totaal circa 99% geur- en
ammoniakverwijdering wordt verkregen.
Op grond van voornoemde verwijderingsrendementen wordt voor de installatie te
Amersfoort een NH,-restvracht naar de
lucht verwacht die slechts 10% bedraagt
van de oorspronkelijke emissievracht uit
het MER.
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Cursus Integraal beheer van
watersystemen
Het Transferpunt Larenstein organiseert
de cursus 'Integraal beheer van watersystemen, maatwerk in beleid en
techniek'. De cursus wordt gehouden op
16, 17 en 18 november 1994 in Velp. Het
doel van de cursus is kennis en inzicht te
geven aan de hand van praktische voorbeelden over watersystemen, integraal
waterbeheer, interactie van grond- en
oppervlaktewater, gevolgen van waterhuishoudkundige ingrepen, evaluatie en
planstructuren en natuurtechnische
milieubouw.
Nadere inlichtingen: Tranferpunt Larenstein, Postbus 9001, 6880 GB Velp,
telefoon 085-69 5640.

