'Aanpak emissieproblematiekrwzi-Bath'

(prognoses, ervaringen, onderzoek)
1. Inleiding
In de rwzi-Bath (405.000 i.e.) van het
Hoogheemraadschap West-Brabant (HWB)
wordt sinds mei 1983het afvalwater
behandeld dat aangevoerd wordt via de
afvalwaterpersleiding westelijk NoordBrabant (AWP). Het afvalwater bestaat qua
vervuilingswaarde voor circa de helft uit
relatief geconcentreerd industrieel afvalwater
en voor de helft uit huishoudelijk afvalwater
van een groot aantal woonkernen.
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Het sterk (chemisch-)industriële karakter
van het afvalwater, de lange transporttijden
(circa 1 -5 dagen) en (stank-)klachten bij
onder meer de hoofdrioolgemalen, waren
voldoende aanleiding om bijde opzet van de
rwzi terdege rekening te houden met de
mogelijke uitworp van geurstoffen en/of
specifieke vluchtige (chemische) componenten en het voorkomen c.q. de bestrijding
daarvan.
Onder auspiciën van de werkgroep 'Stankbestrijding AWPc.a.' [lit. 1]zijn,medein het
kader van de hinderwetprocedure en in het
verlengdevaneerderuitgevoerde oriënterende onderzoeken [lit.2en 3],vanaf 1981door
DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV in
opdracht van en in samenwerking met het
Hoogheemraadschap veelomvattende
(geur-)onderzoeken uitgevoerd. Doel van
deze studie was onder meer de emissie van
geur (en specifieke vluchtige organische
componenten) vandeinaanbouw zijnde rwzi
exclusief het slibverwerkingsbedrijf te
voorspellen (fase 1)en, indien noodzakelijk,
met behulp van onder meer verspreidingsberekeningen maatregelen voor te stellen
teneinde de mogelijke overlast voor de

omgeving te beperken (fase 2).
Het (praktijk-)onderzoek heeft plaatsgevonden aan een proefinstallatie (PI) op
semi-technische schaal, waarin gedurende
een aantal jaren debehandelbaarheid van het
afvalwater van de AWP isonderzocht. De
gevolgde aanpak isnaar onze inzichten nog
niet eerder gevolgd.
In deze bijdrage wordt een aantal resultaten
van uitgevoerde onderzoekingen behandeld
in de vorm van capita selecta, waarbij vooral
nieuwe en direct voor de dagelijkse praktijk
van ontwerpers en beheerders van
zuiveringstechnische werken van belang
zijnde aspecten zijn belicht.
Te noemen in dit verband zijn onder meer:
- de gevonden invloeden van de beluchtingsdiepte, het (beluchtings-)debiet en het
stromingspatroon (propstroom) in de
beluchtingstank op de emissie van geur en
vluchtige componenten daaruit;
- de praktische betekenis van de tijdens het
onderzoek toegepaste (relatief eenvoudige)
bepaling van geurverdunningsgetallen in
afvalwater;
- de invloed van de pH en de H2S-concentratie op de emissie(-prognose) en de wijze
waarop daarmee rekening is gehouden;
- de resultaten van het compostfilteronderzoek;
- het (voorspelde) effect en de aard van de
getroffen (stankbestrijdings-)maatregelen op
de emissie van de rwzi.

het westelijk deel van Noord-Brabant
afgevoerd (zie afb. 1).
Tot de realisering van de rwzi-Bath was
sprake van een rechtstreekse ongezuiverde
lozing op de Westerschelde.
Naast een aantal toevoerende rioolgemalen
kent het transportsysteem nogdrie grote
hoofdrioolgemalen te weten Moerdijk (circa
3.000m 3 /h), Roosendaal (circa 11.000m 3 /h)
en Bergen opZoom (circa 13.000m 3 /h). Het
oorspronkelijke vierde hoofdrioolgemaal
Hoeven kon in 1981 uit bedrijfseconomische
overwegingen en vanwege (stank-)klachten
buiten bedrijf worden gesteld en kortgesloten.
Een aantal technische gegevens is
samengevat in tabel I.

2. Korte beschrijving AWP enrwzi
2.1. Afvalwaterpersleiding (A WP)
Via de uit 1972 daterende afvalwaterpersleiding wordt een groot deel van het
huishoudelijke en industriële afvalwater van
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Afb. I - Situering AWP en rwzi-Bath.

TABEL I- Technische gegevens AW P.
Traject

Lengte
(km)

Diameter
(cm)

Moerdijk-Hoeven
Hoeven-Roosendaal
Roosendaal-Bcrgen op Zoom
Bergen op Zoom-rwzi

8,4
10,6
14,7
8.3

1 x©
1 xO
1xO
1xO

Sub-totaal
rwzi-Westerschelde

42,0
12,9

2 x 0 150

Totaal

54.9

80
150
150
150

De gemiddelde afvalwatersamenstelling van
de AWP isgegeven in tabel II.
TABEL II — Gemiddelde samenstelling vanhel influent
van deproefinstallatie AW Pte Bergen op Zoom (1982).
7.8
890 mg/l
490 mg/l
42 mg/l
460 mg/l
76 mg/l

349

H , 0 ( 1 6 ) 1983.nr. 15

geurmetingen ineen constante, geurvrije
atmosfeer kunnen worden uitgevoerd.Afb. 4
geeft een indruk van de meetopstelling.
Naast de bepaling van de geuremissies zijn
eveneens de concentraties van een aantal
aromatische componenten vastgesteld, zowel
in de water- als in de luchtfase. Hierdoor was
het mogelijk een prognose op te stellen van
de emissie van zowel geur als specifieke
componenten uit de rwzi-Bath.
Het onderzoek isuitgevoerd in de periode
juli tot en met november 1981.

•rwzi-Bath in aanbouw

2.2. rwzi-Bath
De zuiveringsinrichting isvan het type
laagbelast actief-slib met voorbezinking en
slibgisting (zie afb. 2en afb. 3).
De belangrijkste dimensioneringsgrondslagen zijn samengevat intabel III.
TABEL III - Dimensioneringsgrondslagen rwzi-Bath
(waterlijn).
Capaciteit
Voorbezinking

405.000 i.e. (215.000 inw. +
190.000 ind. 14.000m 3 /h)
4 x 0 42m(à2,5m3/m2-h)

Beluchtingstanks
- aantal
- inhoud
- BxLxH
- BZV-slibbelasting
- beluchtingscapaciteit (max.)

8
44.000 m 3
16x65 x5,3 m
0,15 kg/kg dag
34.000Nm 3 /h (fijne
bellenbeluchting

Nabezinking

8 x 0 53m(àO,8m3/m2h)

onder dezelfde procescondities als in de
rwzi-Bath.
Ten behoeve van de geurmetingen waren de
voorbezinktank, het verdeelwerk en de
beluchtingstanks afgedekt. De afgedekte
ruimte werd gecontroleerd geventileerd
waarbij de ventilatielucht ten behoeve van
geurmetingen werd afgevoerd.
De geurmetingen zijn uitgevoerd door een
panel met behulp van een Mannebeck
Olfaktometer. Hetpanelbestonduitminimaal
6 personen en wassamengesteld uit
omwonenden van de rwzi-Bath en uit
werknemers van degemeente Reimerswaal,
het hoogheemraadschap en DHV. De
metingen vonden plaatsindemeetwagen van
DHV die zodanig isingericht dat de

3.2. Schaalvergroting [lit. 4]
3.2.1. Algemeen
De emissie van geur en van specifieke
componenten zoals in de proefinstallatie
bepaald, isin deze studie beschouwd alseen
maat voor de te verwachten emissie van de
rwzi-Bath. Ten behoeve van het vertalen van
de resultaten van de emissiemetingen van de
proefinstallatie naar de praktijk zijn
schaalvergrotingsregels toegepast. Daarbij is
een onderscheid gemaakt tussen de emissie
van de mechanische onderdelen (voorbezinktank en verdeelwerk) en die van de
beluchtingsruimte.
Voor de emissie uit de mechanische
onderdelen ishet afvalwaterdebiet als
maatgevende schaalfactor beschouwd. De
aldus verkregen schatting van de emissie van
geur en van specifieke componenten van de
mechanische onderdelen van de rwzi-Bath is
weergegeven indesamenvattende tabel V.In
dezetabel isheteffect vanmogelijk te nemen
emissiebeperkende maatregelen nog niet
verdisconteerd.
Inhet onderzoek isdevoornaamste aandacht
uitgegaan naardeemissievandebeluchtingsruimte. Daarbij isde invloed bestudeerd van
de volgende twee parameters op de emissie

Afb. 3 - Overzicht rwzi-Bath.

3. Onderzoeken
3.1. Apparatuur en methoden
Het experimenteel onderzoek is uitgevoerd
in een proefinstallatie nabij het hoofdrioolgemaal Bergen op Zoom; de capaciteit van
deze semi-technische proefinstallatie
bedraagt circa 120i.e. De waterlijn bestaat
uit een voorbezinktank (oppervlakte = 8m 2 ),
verdeelwerk, 2 beluchtingstanks (inhoud
= 2x 6,3 m 3 ) en twee nabezinktanks (oppervlakte = 2 x 8 m 2 ). De diepte van de beluchtingstanks bedraagt 2meter.Aangezien de
diepte van de beluchtingstanks van de rwziBath circa 5 meter bedraagt, werd ten
behoeve van het geuronderzoek een derde
beluchtingstank met een beluchtingsdiepte
van 5 meter bedreven. Alle beluchtingstanks
waren voorzien van Brandol beluchtingselementen (fijne bellenbeluchting).
In de proefinstallatie iseenkleine deelstroom
van het aangevoerde afvalwater gezuiverd

Hoofdverdeelwerk
Voorbezinktanks
Tussenverdeelwerken
Beluchtingsruimten
Nabezinktanks

Effluentsloot
Effluentgemaal
Versslibgemaal
Gravitatie-indikker(primair slib)
Flotatie-indikker (secundair slib)
Slibgistingstanks
12. Gashouders
13. Energie/compressorengebouw
14 Bedrijfsgebouw
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van de uittredende lucht blijft globaal gelijk.
De hogere emissie bij hogere luchtdebieten
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een
grotere turbulentie inde vloeistoffase,
waardoor de stofoverdrachtsweerstand aan
het grensvlak vloeistof-luchtbel wordt
verkleind.
Het effect van het beluchtingsdebiet op de
geuremissie isechter wel kleiner dan het
effect van de beluchtingsdiepte opdeemissie.
De gemeten invloed vande beluchtingsdiepte
en het beluchtingsdebiet op de geuremissie is
verdisconteerd in de schatting van de
geuremissie van de rwzi-Bath.
De resultaten van de schatting zijn weergegeven in tabel V.

Aft). 4 - Panellid inactie.

van geur en van specifieke componenten uit
de beluchtingsruimte:
— beluchtingsdiepte;
- beluchtingsdebiet.
De invloed op de emissie isgemeten door
zowel de beluchtingsdiepte als het
beluchtingsdebiet in het meetprogramma te
variëren.
3.2.2. Geuremissie
De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel IV.
Ter vergelijking: De rwzi-Bath heeft een
beluchtingsdiepte van 5m.Het superficiale
luchtdebiet bedraagt 3,5-4 m 3 /(m 2 •h).
Wat de van belang zijnde parameters betreft,
ishet volgende gebleken:
a. Beluchtingsdiepte
Uit de resultaten (zie tabel IV) komt naar

voren dat vergroting van de beluchtingsdiepte een sterk verhogend effect heeft opde
geurconcentratie van de uittredende lucht bij
een vergelijkbaar superficieel luchtdebiet.
Blijkbaar wordt bij een diepere beluchtingstank een grotere hoeveelheid geurstoffen uit
de vloeistoffase gestript. Op zich isdit
verklaarbaar, omdat de totale stofoverdracht
van en naar stijgende luchtbellen toeneemt
bij grotere beluchtingsdiepte, voor zover
geen evenwichtssituatie isbereikt. De
toename van de geurconcentratie isechter
meer dan evenredig met de toename van de
beluchtingsdiepte.
b. Beluchtingsdebiet
De resultaten van tabel IV laten zien dat bij
een beluchtingsdiepte van 5mde geuremissie
van de beluchtingsruimte toeneemt bij
hogere luchtdebieten. De geurconcentratie

TABEL IV- Overzicht resultatengeurmetingen. beluchtingsruimteproefinstallatie, beluchtingsdiepte2m respectievelijk 5 m.

Datum
25/8/'81

Belucht ngsdiepte m)
2
5
5

Superficiéle*
tuchtsnelheid
(mWATh)

Geurconcentratie
(g.e./m3)

7.6
3,5
1,8

80
2.300
4.300

289
1.677
1.568

Geuremissie
(g.e./m3 AT h)

22/9/'81

2
5
5

7.1
3,8
1,8

40
1.800
1.100

135
1.406
401

I2/11/'81

2
5
5

4.2
3,8
1.9

37
643
716

73
502
280

Superficiéle iuchtsnelheid wordt hier gedefinieerd alshet quotiënt van luchtdebiet en de oppervlakte van de
beluchtingsruimte (AT).
TABEL V - Prognose-operatio nele bronsterkten rwzi -Bath (zonder maatregelen op ,h rwzi).
Geur
(g.e./h)

Benzeen
(g/h)

Tolueen
(g/h)

Ethylbenzeen
+ xvlenen
(g/h)

mechanische onderdelen

39.1 x 107

1.605

1.016

3.039

34

beluchtingsruimten

29.2 x 10'

194

520

503

<48

totaal

68.3 x 10'

1.799

1.536

3.542

<82

Stvreen
(g/h)

3.2.3. Emissie van specifieke componenten
Tijdens het onderzoek zijn de in- en
uitgaande vloeistof- en luchtstromen van de
proefinstallatie bemonsterd en geanalyseerd
op een aantal aromatische koolwaterstoffen.
Voor de schatting van de emissie van
aromaten uitdemechanischeonderdelen van
de rwzi-Bath ishet afvalwaterdebiet
wederom als maatgevende factor beschouwd
(zie tabel V).
Wat de aromatenemissie uit de beluchtingsruimte betreft, isgemeten dat bij 5m
beluchtingsdiepte 2-19% van de in het
afvalwater aangevoerde aromaten (enkele
mg/l) via de uittredende lucht van de
beluchtingsruimte wordt geëmitteerd. Het
percentage isafhankelijk van de beschouwde
aromatische verbinding.
Bij 2m beluchtingsdiepte bedroeg het
strippingspercentage 1-6%. Het grootste
deel van de aangevoerde aromaten wordt
verwijderd door biologische afbraak. Een
klein deelverlaat hetsysteemviahet effluent.
Uit deze metingen isde trend van de geurmetingen, namelijk eenverhoogdeemissie bij
grotere beluchtingsdiepte, voor óók
specifieke componenten, bevestigd. De
emissietoename van de aromatische verbindingen isechter duidelijk geringerdandie
ten aanzien van geur. De schatting van de
aromatenemissie uit de beluchtingsruimte
van de rwzi-Bath isopgenomen intabel V.
3.3. Propstroomreactor [lit. 5]
De beluchtingsruimte van de rwzi-Bath is
uitgevoerd alspropstroomreactor (lengte :
breedte = 4 : 1).Ten gevolge van het
stromingsbeeld iser een concentratieverloop
van componenten in het afvalwater van
instroom- tot uitstroomsectie van de
beluchtingsruimte. Om te onderzoeken welk
effect dit concentratieverloop heeft op de
emissie van geur en specifieke componenten
over delengtevandebeluchtingsruimte, isin
de proefinstallatie te Bergen op Zoom de
geuremissie van een batchreactor gemeten.
De batchreactor istoegepast als benadering
van een propstroomreactor. Daarbij is
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componenten isbij rwa 2,3-2,4 maal hoger
dan bij dwa.
c. De totale geuremissie vande propstroomreactor isgemiddeld hogerdanvaneen ideaal
gemengde reactor ten gevolge van een
gemiddeld hoger niveau van (stank-)
componenten in de waterfase van de
beluchtingsruimte. Deze tendensisbevestigd
in dit onderzoek, hoewel het niet mogelijk
bleek het verschil te kwantificeren.
Resumerend kan op grond van bovengenoemd onderzoek worden gesteld dat,
ondanks de in de praktijk te verwachten
vlakkere profielen, volstaan zou kunnen
worden met plaatselijke afdekking van de
beluchtingsruimten.
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Afb. .1- Geurconcentratie van de uittredende lucht vandebeluchtingsruimte vandeproefinstallatie alsfunctie vandetijd.
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Afb. 6 - Geschatte geuremissieverdeling over desectiesvande beluchtingsruimte rwzi-Bath.

rekening gehouden met de ontwerpBZV-slibbelasting en de gedifferentieerde
beluchting overdelengtevandebeluchtingsruimten van de rwzi-Bath. De emissie van
geur en van enkele specifieke componenten
isdaarbij gemeten alsfunctie vandetijd. Ten
aanzien vangeur ishet resultaat weergegeven
in afb. 5.
De geuremissieverdeling over de sectiesvan
de beluchtingsruimte van de rwzi isinafb. 6
als blokkendiagram weergegeven.
Ook de emissie van een aantal specifieke
verbindingen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen/xyleen en styreen) isop deze wijze
bepaald. Gebleken isdat uit de eerste twee
secties van de beluchtingsruimte van de rwzi
nagenoeg de totale emissie van deze
specifieke componenten plaatsvindt.
De waarde van deze resultaten voor de
praktijk isdat, wanneer het noodzakelijk is
om verdere emissiebeperkende maatregelen
te treffen, volstaan kan worden met
gedeeltelijke afdekking van de beluchtingsruimte.

Bij de resultaten worden de volgende
kanttekeningen gemaakt:
a. Het stromingsbeeld in de beluchtingsruimte van de rwzi-Bath komt inde praktijk
nietgeheelovereen met propstroming (onder
andere door terugmenging).
Het geuremissieprofiel zal inde praktijk
derhalve vlakker zijn dan uitde experimenten
is afgeleid.
b. Het geuremissieprofiel isgemeten onder
met de praktijk vergelijkbare dwa-condities.
Door rekening te houden met een geringere
gemiddelde verblijftijd van het afvalwater in
de beluchtingsruimte bij rwa, kan ook het
profiel bij rwa bepaald worden. Het resultaat
isdat bijrwadegeuremissie uitdeeerste twee
secties 66-80% van de totale emissie
bedraagt (dwa: 83-92%), terwijl ten aanzien
van specifieke componenten de emissie uit
deze secties 65-93% bedraagt (dwa:
97- 100%). Bij rwa isde totale emissie van
geur uit de beluchtingsruimten (kortstondig)
een factor 2,00 tot 2,14 hoger dan bij dwa.
De totale emissie van specifieke

3.4. Emissie- en immissieprognose [lit. 6]
Uit de meetresultaten isgebleken dat de
emissie, zowel van geur alsvan specifieke
componenten, sterkefluctuaties vertoont: de
verhouding tussen de laagste en de hoogste
prognose van de geuremissie bedraagt een
factor 20. In de loop van het onderzoek is
daarenboven een belangrijke verlaging van
de geuremissie van de beluchtingsruimte
geconstateerd. Gezien de grote spreiding is
bij de evaluatie van de meetresultaten
gebruik gemaakt van een zogenaamde
'operationele bronsterkte' die omschreven
kan worden alseen in de praktijk te
verwachten maximum, indien inhet geheel
geen stankbestrijdingsmaatregelen zouden
worden getroffen.
In tabel V iseen overzicht gegeven van de
operationele bronsterkten van geur en
specifieke componenten.
Uitgaande van degeprognostiseerde emissies
van geur en van specifieke componenten zijn
immissieberekeningen uitgevoerd.
Het doel van deze berekeningen was na te
gaan of bij de maximaal te verwachten
emissies uit rwzi-Bath overlast zou ontstaan
voor de omwonenden van de inrichting.
De inrichting isgelegen ineen dun bevolkt
poldergebied met enige verspreide
bebouwing; de dichtstbijzijnde woning 'De
Plathoeve' isgelegen op circa 500 meter ten
oosten van de terreingrens.
De dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebouwing wordt gevormd door het dorp
Bath op circa 2.300 meter ten westen van de
installatie (zieafb. 7).
De immissieberekeningen zijn uitgevoerd
met behulp van het zogenaamde gaussisch
pluimmodel; hierbij isgebruik gemaakt van
zowel het korte termijnmodel alshet lange
termijnmodel met frequentiedistributie, het
zogenaamde model Huygen [lit.6]. Hierdoor
is het mogelijk de immissieconcentratie voor
een bepaalde plaats in de omgeving te
berekenen en tevens aan te geven hoeveel
uur per jaar deze immissieconcentratie
gemiddeld zal worden overschreden.
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Afb. 7 - Iso-getirconcentralielijnen (I, 3 en5g.e./m3) (zonder emissiebeperkende maatregelen).
Bronsterkte = circa65x I07 g.e./h; 9H-percentielwaarde.

De iso-geurconcentraties zijnweergegevenin
afb. 7.
Uit de berekeningen isgebleken dat zonder
bestrijdingsmaatregelen ter plaatse van de
dichtstbijgelegen woning gedurende minder
dan 2% van de tijd een geurconcentratie van
5 g.e./m 3 te verwachten is(98-percentielwaarde, overschrijdingsduur = 176uur per
jaar). Volgens de huidige inzichten iser
sprake van overlast bij geurconcentraties
tussen 1-7 g.e./m 3 .
Voor de specifieke componenten zijn
eveneens imissieberekeningen uitgevoerd.
De immissieconcentraties zijn berekend
volgens het korte termijnmodel, stabiliteitsklasse Pasquil Fen een windsnelheid van 1
m/s. Dit zijn de voor de immissie meest
ongunstige klimatologische omstandigheden.
De immissieconcentraties werden berekend
op een afstand van 200 meter van de lengteas van de inrichting (terreingrens). In tabel
VI zijn de berekende immissieconcentraties
weergegeven.
Met betrekking tot de specifieke componenten zoals benzeen geldt dat zelfs bij zeer
stabiel weer en bij windsnelheid van 1 m/s de
TABEL VII - Het voorspeldt

TABEL VI - Vergelijking van de voorspelde immissieconcentraties specifieke componenten op deterreingrens
met de MIKrf-waarden. (korte termijnmodel, Pasquill-,
windsnelheid I m/s).

Component
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
-f xylenen
styreen

Emissieprognose
(g/h)

Immissieconc. aan
terreingrens
(Mg/m3)

waarde*
(Mg/m3)

1.799
1.536

2.820
1.785

3.000
20.000

3.542
< 82

5.340
< 61)

20.000
20.000

Min-

* MIKj = maximale immissieconcentratie van stoffen in
de buitenlucht opleefniveau, datwilzeggen 24uurperdag
het hele jaar door [lit. 7].

MIKj-waarden buiten de inrichting niet
worden overschreden. Gezien de onzekerheid met betrekking tot de te verwachten
emissies, isbij het ontwerp van de rwzi-Bath
in principe uitgegaan van een gefaseerde
uitvoering van emissiebeperkende maatregelen. Mede op grond van de onderhavige
studie isbij de bouw van de rwzi-Bath een
aantal stankbestrijdingsvoorzieningen
opgenomen. Dit betreft afdekking, afzuiging
en behandeling van de ventilatielucht van de

effect van de stankbest 'tjà ngrwzi-Bath, eerstefase

(operationele bronsterkte).

Geuremissie (g.e ./h)
Na stankbestrijding
eerste fase

Geen maatregelen
mechanische onderdelen

39.1 x 10'

< 3 x l()7

beluchtingsruimten

29.2 x 107

29,2 x 1()7

totaal

68.3 x 10'

(100%)

ca. 30 x 107 (44%)

verdeelwerken en van de overstortgoten van
de voorbezinktanks. Op grond van de
resultaten van een eveneens op de proefinstallatie uitgevoerd compostfilteronderzoek zal de geurstoffen bevattende
ventilatielucht worden gereinigd door middel
van compostfiltratie (8stuks 5 x 10meter).
Hierop zal in paragraaf 3.7. nader worden
ingegaan.
De emissiebeperkende maatregelen die reeds
bij de bouw van de inrichting zijn getroffen
worden aangemerkt alsde stankbestrijding
eerste fase. Het effect vande stankbestrijding
eerste fase op de geprognostiseerde geuremissie van de rwzi-Bath moge blijken uit
tabel VII.
Uit tabel VII blijkt dat ten gevolge van de
stankbestrijdingsmaatregelen eerste fase de
geuremissie met 50 à 60% wordt
gereduceerd.
Uit de emissieberekeningen bleek dat na het
treffen van deze maatregelen de geurconcentratie ter plaatse van de dichtstbijgelegen woning gedurende 98% van de tijd
onder 3g.e./m 3 blijft (overschrijdingsduur =
176 uur/jaar).
Hierbij moet worden opgemerkt dat bij
vorenstaande berekeningen is aangenomen
dat de operationele bronsterkte eerste fase
(circa 30 x 107g.e./h) gedurende 100% van
de tijd optreedt.
Uit aanvullende geurverdunningsgetalbepalingen (zie ook paragraaf 3.5.) is
gebleken dat dit naar schatting slechts in
10% van de tijd het gevalzalzijn. Hierdoor
zal de totale tijd dat de genoemde immissieconcentratie terplaatsevan dichtstbijgelegen
woning overschreden zal worden, naar
verwachting aanmerkelijk korter zalzijn dan
176 uur per jaar.
Door de stankbestrijdingsmaatregelen eerste
fase zullen naar verwachting tevens de
emissie- en de immissieconcentraties van
specifieke componenten met circa 75%
worden gereduceerd.
3.5. Geurverdunningsgetallen
In de ministeriële beschikking Tweede deel
maatregelen Sanering Rijnmond [lit.8]iseen
methodiek beschreven omdegeurhinder van
een open vloeistofoppervlak te voorspellen
aan de hand van het geurverdunningsgetal
van de betreffende vloeistof. Het geurverdunningsgetal wordt gedefinieerd als de
mate waarin een vloeistofmonster moet
worden verdund, zodanigdatdehelft vaneen
reukpanel het verdunde monster, via een
directe reuktest, niet meer kan onderscheiden van het verdunningsmiddel [lit.9].
De waarde van het geurverdunningsgetal is
vooral gelegen in de mogelijkheid om op een
betrekkelijk eenvoudige wijze een indruk te
verkrijgen van de geurbijdrage van een
afvalwaterstroom. De methodiek lijkt dan
ook van toepassing om de geurhinder te
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kwantificeren van het wateroppervlak van
bezinktanks van rwzi's,voor zover de geur
niet voornamelijk wordt veroorzaakt door
zwavelwaterstof.
Aangezien van het afvalwater uit de AWP
niet of nauwelijks zwavelwaterstof ontwijkt
(zie ook paragraaf 3.6.) kan de 'Rijnmondmethodiek' worden toegepast op het
oppervlak van de voorbezinktanks van de
rwzi-Bath. Daarnaast isinhet geuronderzoek
getracht een verband te leggen tussen het
geurverdunningsgetal van het aangevoerde
afvalwater en de geurconcentratie van de
uittredende lucht van de beluchtingsruimten
van de proefinstallatie te Bergen op Zoom.
Gebleken isdat onder de gegeven
omstandigheden de geurconcentratie inde
uittredende lucht (g.e./m 3 ) globaal
overeenkomt met 1,1xhet geurverdunningsgetal van het influent. Het aantal waarnemingen was echter te klein en de
fluctuaties waren tegrootomaandezerelatie
een absolute waarde toe te kennen; de
gevonden correlatiecoëfficient ~ 0,3 laat
hierover geen misverstand bestaan.
Gesteld mag worden dat door regelmatig het
geurverdunningsgetal te bepalen een goede
indruk kan worden verkregen van de te
verwachten fluctuaties van de geuremissie.
Om deze reden isgedurende de periode 19
maart tot 15april 1982van het influent van
de proefinstallatie te Bergen op Zoom
dagelijks het geurverdunningsgetal bepaald.
In tabel VIII zijn de resultaten samengevat.
(Ter vergelijking: het geurverdunningsgetal
van vers huishoudelijk afvalwater bedraagt
100 à 300).

TABEL VIII — Resultaten geurverdunningsgetal bepaling
influent proefinstallatie AWP.
28
laagste waarde
hoogste waarde
gemiddelde waarde
50-percentiel
90-pereentiel
10ü-percentiel

Geurverdunningsgetal
60
2.500
590

Afb. 8 - Frequentieverdeling vandeetmaal-gemiddelde pH
van het influent van deproefinstallatie Bergen op Zoom
(periode maart-oktober 1981).

lozingen, waardoor het gevormde sulfide
slechts in geringe mate overgaat in het
vluchtige zwavelwaterstof.
De invloed van de pH op de H 2 S-concentratie in water moge blijken uit tabel IX.
TABEL IX- - Invloed van depH op het H2S-evenwieht.
H 2 S in afvalwater als %
van totaal sulfide |lit. 10]

PH
6.0
6.5
7,0
7,5
8,0

90%
75%
50%
25%
8%

De pH van het afvalwater bedroeg tijdens het
geuronderzoek gemiddeld 7,8 en het totaalsulfidegehalte 10mg/l. In afbeelding 8 isde
frequentieverdeling weergegeven van de pH
van het AWP-afvalwater.
Indien de pH en het bufferend vermogen van
het afvalwater in de toekomst aanmerkelijk

zou dalen alsgevolg van wijzigingen in het
industriële afvalwateraanbod, dan zou de
HiS-emissie uit het oppervlak van de
voorbezinktanks toenemen.
Een en ander moge blijken uit afb. 9 [lit. 10].
Met behulp van de formule van Boon en
Lister [lit. 4] is voor het influent van de
rwzi-Bath een maximum sulfide-concentratie
berekend van 30 mg/l (dit komt overeen met
een sulfidevracht van circa 180kg/h). Indien
de pH van het afvalwater zou dalen tot
bijvoorbeeld 7,0, hetgeen op korte termijn
niet te verwachten is,dan zal de geuremissie
ten gevolge van zwavelwaterstof kunnen
oplopen totcirca6x10 7 g.e./h(l geureenheid
komt overeen met 5,8 /agH 2 S).
Thans is niet aan te geven of in dat
toekomstige geval aanvullende stankbestrijdingsmaatregelen op de rwzi-Bath
noodzakelijk zullen zijn. Dit zal mede
afhangen van de daadwerkelijk optredende
geuremissie uit de beluchtingsruimten.
Indien evenwel aanvullende stankbestrijdingsmaatregelen noodzakelijk worden, dan
zal de overgangsperiode worden overbrugd
door het tijdelijk doseren van ijzer(III)chloride in de aanvoerleiding naar de
inrichting. In deinrichtingisdaartoe nu reeds
een aantal voorzieningen getroffen.
Om vroegtijdig in te kunnen spelen op een
eventueel zwavelwaterstofprobleem zal in de
ventilatielucht van het hoofdverdeelwerk
continu de ILS-concentratie worden
gemeten en geregistreerd.
3.7. Compostfilteronderzoek
Compostfiltratie iseen eenvoudige, relatief
goedkope en flexibele luchtbehandelingsmethode [lit. 11]. In hoeverre compostfiltratie geschikt isvoor luchtbehandeling op
de rwzi-Bath en op de gemalen van de AWP

Afb. 9 - H2S-emissie viahetvrijewateroppervlak vandevoorbezinkingstanks inprocenten vandetotalesulfide-aanvoer als
functie van de pH.

350
900

2.500

Uit de resultaten blijkt dat de geurpotentie
van het afvalwater sterk fluctueert.
De gedurende 10% van de tijd gevonden
hoge waarden vertegenwoordigen naar verwachting een bronsterkte die vergelijkbaar is
met de eerder genoemde operationele
bronsterkte.
3.6. Zwavelwaterstof problematiek
Bijhet geuronderzoek indeproefinstallatie is
gebleken dat uit het afvalwater uit de AWP
nauwelijks of geen emissie plaatsvindt van
zwavelwaterstof, ondankseen verblijftijd van
het afvalwater in het transportsysteem van
enkele dagen. Ditwordt veroorzaakt doorde
relatief hoge pH en alkaliteit van het
afvalwater ten gevolge van industriële
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isonderzocht in filters op semi-technische
schaal te Bergen op Zoom en Moerdijk.
3.7.1. Bergen op Zoom [lit. 12]
In Bergen op Zoom isde ventilatielucht van
de afgedekte onderdelen van de proefinstallatie en van het vijzelgemaal Bergen op
Zoom behandeld. Als compostfilters (drukkamertype) zijn houten bakken met een
betonplex luchtverdeelplaat met oppervlakken van respectievelijk 9,5 en 5m 2
toegepast. De bakken waren gevuld met
VAM-filtercompost tot een bedhoogte van
circa 1 m.
De resultaten van het onderzoek te Bergen
op Zoom (november-december 1981)zijnin
tabel X samengevat.
3.7.2. Moerdijk [lit. 13]
In Moerdijk isde werking van het compostfilter bestudeerd ter behandeling van
ventilatielucht die een veel hogere
concentratie specifieke verbindingen bevat
dan de ventilatielucht in het Bergen-opZoomse onderzoek. Zie voor een overzichtsfoto afb. 10.
De resultaten van het Moerdijkse onderzoek
zijn samengevat in tabel XI.
Uit deze resultaten kunnen de volgende
voorlopige conclusies worden getrokken:
1. Ook bij hogere concentraties vluchtige
verbindingen zijn hogere geurverwijderingsrendementen haalbaar gebleken (vergelijking
tabel X en XI).
2. Om bij hogere geurconcentraties in de
onbehandelde lucht een vergelijkbaar
verwijderingsrendement te verkrijgen als bij
lagere geurconcentraties, dienden evenwel
lagere oppervlaktebelastingen te worden
toegepast.
3. Het verwijderingsrendement van
specifieke componenten wasafhankelijk van

Afb. 10 - Proefopstelling compostfilter bijhethoofdrioolgemaal Moerdijk.

4. Slotbeschouwing
De gevolgde aanpak van de emissieproblematiek voorderwzi-Bath,waarbij met
behulp van metingen aan een (semitechnische) proefinstallatie op voorhand
emissie- en immissieprognoses en het te
verwachten effect daarop van emissiebeperkende maatregelen zijn opgesteld,
werd voor zover bekend nog niet eerder
toegepast.
De resultaten van deze studie geven aan dat
door de getroffen (stank-)bestrijdingsmaatregelen eerste fase (i.e.het afdekken van
verdeelwerken en overstortranden van
voorbezinktanks inclusief behandeling van
de ventilatielucht door middel van
compostfilters) de mogelijke hinder voor
omwonenden van de rwzi-Bath binnen
aanvaardbare grenzen zal blijven.
Indien onverwacht deemissievangeur- en/of
vluchtige componenten hoger mocht blijken
te zijn dan kunnen verdergaande emissiebeperkende maatregelen noodzakelijk zijn.
Hierbij moet gedacht worden aan (totale)
afdekking (inclusief behandeling van de
ventilatielucht) van de voorbezinktanks en/
of volledigeofgedeeltelijke afdekking van de

de aard van de betreffende component, van
de toegepaste oppervlaktebelasting en
vermoedelijk ook van de concentratie van de
componenten. Vooraromatische en zuurstofbevattende koolwaterstoffen bleek een hoog
verwijderingsrendement haalbaar (> 90%)
dit integenstelling totdevluchtige alifatische
koolwaterstoffen waarvan het verwijderingsrendement maximaal ca. 30% bedroeg.
Resumerend wordt gesteld dat compostfiltratie een doelmatige stankbestrijdingsmethode isopdegemalen vandeAWP,opde
rwzi-Bath en aanverwante situaties.
Welisnader onderzoek gewenst ten behoeve
van een verdere optimalisatie van procescondities ca.

TABEL X - Samenvatting resultatengeurverwijdering door middel vancompostfiltratie teBergenop Zoom.
Geurconcentratie

Opp. belasting
filter
(m-'/m2 h)

Type
ventilatielucht
mechanische onderdelen
beluchtingsruimte
(diepte 2 m)

20-40

gemaal B.o.Z.

1 0 - 15

20- 40

in
(g.e./m3)

uit
(g.e./m-')

60 -

600

1 0 - 40

20 -

50

2.800-4.000

Geurverwijdering

(%)
60 - 95

6 - 40

10-50*
87-98*

8 0 - 140

Door de geringe geurconcentratie van de uittredende lucht van de beluchtingsruimte ishet rendement
van het compostfilter relatief gering.
TABEL XI - Overzicht van demeetresultaten vancompostfiltratie bijhethoofdrioolgemaal Moerdijk.

Oppervlaktebelasting
(mVmVh)
3
5*
10

Aromatenconcentratie
(mg/m-1)

Geurconcentratie
(g.e./m5)
in

uit

> 50.000
6.000
10.000

360
700
2.250

%
>99
88
78

* Indicatieve meting.
1 ) Spreiding in meetwaarden te groot voor rendementsweergave.

in

3.670
1.100
3.670

O-bevattende
kws-concentratie
(mg/m1)

uit

%

150
271
640

96
75
83

in

uit

12-62
195-225
>36...<94 >16...<84
195 - 225
43 - 83

Vluchtige alifatische
kws-concentratie
(mg/m 3 )

%
72-94
1)
63 - 78

in

uit

3.100
748
3.100

2.390
501-517
2.560

%
23
30-33
17
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beluchtingstanks c.q. verdergaande
maatregelen aan de bron. De studie heeft als
zodanig bovendien een belangrijke rol
gespeeld in het kader van de hinderwetprocedure.
Het onderzoek heeft het inzichtinhet gedrag
van geurstoffen en specifieke organische
componenten bij het zuiveringsproces
belangrijk vergroot.
Als zodanig heeft dit onsinzienseen aantal
voor ontwerpers en beheerders praktisch
toepasbare uitkomsten opgeleverd te weten:
—de invloed van beluchtingsdiepte en
beluchtingsdebiet op emissieconcentraties;
—het emissiepatroon van een beluchtingsruimte van het propstroomtype, hetgeen een
selectieve, gefaseerde afdekking (inclusief
afluchtbehandeling) tot de mogelijkheden
doet behoren;
—de gevoeligheid van pH c.q. H2S-concentraties in afvalwater op de emissie vanuit
voorbezinktanks en dergelijke;
—de toepasbaarheid vancompostfilters voor
de luchtbehandeling in meer complexe
situaties;
—het gebruik van het zogenaamde 'geurverdunningsgetal' van afvalwaterstromen als
hulpmiddel bij het voorspellen van emissies
vanuit open wateroppervlakken alsmede van
de (geur-)bijdrage van nieuwe of bestaande
lozingen.
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Mededelingen

DDDŒEDD
Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen KIWA NV
Verklaringen van Geen Bezwaar
op Toxicologische Gronden
(VGBs)
Verleende VGB's:
Nr. 87. PVC-buizen, en uit deze buizen
gemaakte hulpstukken, met een uitwendige
diameter in het diameterbereik van 63tot en
met 630 mm (standaard receptuur).
Fabrikant: Polva Nederland BV. Adres:
Flevolaan 5, 1601 MA Enkhuizen. Toepassing: transport van drinkwater.
Ingangsdatum: 15 juni 1983.
Nr. 88. PVC-buizen. en uit deze buizen
gemaakte hulpstukken, met een uitwendige
diameter in het diameterbereik van 12tot en
met 50mm (loodarmereceptuur). Fabrikant:
Polva Nederland BV. Adres: Flevolaan 5,
1601 MA Enkhuizen.Toepassing: transport
van drinkwater.
Ingangsdatum: 15 juni 1983.
Nr. 89. Sequestrol. Fabrikant: Ketelcontrole
BV. Adres: Groene Hilledijk 174,3074 AA
Rotterdam. Toepassing: corrosie-inhibitor
en hardheidssequestreermiddel in centrale
verwarmingssystemen, die tevens gebruikt
kunnen worden voor de verwarming van
drinkwater, en die van dit drinkwater
gescheiden zijn door een metalen wand.
Ingangsdatum: 1 juli 1983.
Vervallen:

Nr. 42 inzake Flocon Antiscalant 247 N van
Pfizer Inc., New York.

Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven
in Nederland
Vergaderingen
College van Bedrijfsdirecteuren,
VEWIN Rijswijk;
11 augustus 1983, 9.45 uur.
Dagelijks Bestuur VEWIN,
VEWIN Rijswijk;
18augustus 1983,9.30 uur.
Dagelijks Bestuur Centraal Plancollege,
VEWIN Rijswijk;
18augustus 1983, 14.00 uur.
Nederlands Comité IWSA,
VEWIN Rijswijk;
18augustus 1983, 14.00 uur.

Contactorgaan Voorlichters Waterleidingbedrijven, Duinwaterleiding van 's-Gravenhage;
25 augustus 1983. 10.30 uur.
Centraal Plancollege, Gemeentelijk
Waterbedrijf Groningen;
29 augustus 1983, 14.00 uur.
Werkgroep Opleiding Installatie-inspecteur,
VEWIN-Opl. Centrum Utrecht;
30 augustus 1983, 9.30 uur.

Regencijfers
Neerslag in mm
tijdvak
27 mei t/m 9juni 1983
Valkenburg
De Kooy
Schiphol
De Bilt
Leeuwarden (vliegveld)
Eelde (vliegveld)
Twente (vliegveld)
Vlissingen
Gilze Rijen (vliegveld)
Eindhoven
Vliegveld Zuid-Limburg

24,3
22.7
27.1
28,0
25,1
34,5
10.1
22,0
36,6
35.6
24,0

Neerslag in april 1983(definitieve cijfers).
De hoeveelheid neerslag gemiddeld over het gehele land
bedroeg 88 mm tegen 48 mm normaal. De grootste
hoeveelheid was 133mm te Bergen op Zoom, de kleinste
52 mm te De Kooy.
De grootste etmaalhoeveelheid (62 mm}werd op
27 april te Gilze-Rijen gemeten.
Neerslae in mm
gem. hoeveelheid afwijking van N*

District
De Kooy
Leeuwarden
Eelde
Hoorn (NH)
Urk
Twente (vliegveld)
Schiphol
De Bilt
Winterswijk
Andel
Vlissingen
Oudenbosch
Eindhoven
Venlo
Beek(L)
Landgemiddelde

69
81
97
86
94
72
105
S7
(»4
87
104
117
83
76
65
88

+ 25
+ 33
+ 49
+ 40
+ 44
+ 22
+ 57
+ 32
+ 16
+ 39
+ 60
+ 71
+ 36
+ 30
+ 10
+ 40

* Gemiddelde over het tijdvak 1951 - 1980.
Bron: KNMI.

Ter inzage gelegde Nederlandse
octrooi-aanvragen
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar
bij de Octrooiraad, Postbus 5820,
2280 HV Rijswijk, tel. 070 -90 76 16.
Aanvrage 8204569 - Inrichting voorde
zuivering van afvalwater, in het bijzonder
communaal afvalwater. Prof.dr.-ing. Botho
Böhnke te Aken, Bondsrepubliek Duitsland.
Aanvrage 8204285 - Lichte-vloeistofafscheider voor waterafvoeren. Zeiss
Betonwaren GmbH te Radolfzell, Bondsrepubliek Duitsland.
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