Stank en aerosolen

Voordracht uit de 15e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Milieu-effektrapportage', gehouden op 8 en 9 mei 1980 te Delft.

1. Inleiding
Bij het transport en de zuivering van afvalwater gaat het aspect luchtverontreiniging
een steeds grotere rol spelen. Dit wordt
o.a. veroorzaakt door de hogere eisen die
aan het leefmilieu worden gesteld. Bovendien wordt met name in stedelijke gebieden
de afstand tussen gemalen, zuiveringsinstallaties en bebouwing steeds kleiner en
de afstand waarover het afvalwater moet
worden getransporteerd steeds groter,
waardoor eerder hinder ten gevolge van
luchtverontreiniging zal worden onder-
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vonden. Een en ander betekent, dat tijdens
het transport en de zuivering van afvalwater steeds verdergaande maatregelen
genomen moeten worden om luchtverontreiniging te beperken c.q. te voorkomen.
Wetmatig wordt het aspect luchtverontreiniging voor gemalen en zuiveringsinstallaties geregeld in een Hinderwetsvergunning.
In bijzondere gevallen (slibverbrandingsinstallatie met een capaciteit van meer dan
1,5 ton/uur) is tevens een vergunning in
het kader van de wet inzake de luchtverontreiniging vereist.
In dit artikel wordt aandacht besteed aan
de twee belangrijkste vormen van luchtverontreiniging, die zich bij het transport
en de zuivering van afvalwater kunnen
voordoen: stank en aerosolen.
Stank en aerosolen dienen bij milieu-effectrapportage (m.e.r.) zeer zeker aan de orde
te komen.

Afb. I - Relatie geurintensiteit - geurconcentratie.

maatregelen getroffen dan wel in voorbereiding.
2.2. Meting
Aangezien geur en stank niet in fysische
grootheden kunnen worden uitgedrukt is
getracht deze begrippen op een andere
wijze 'meetbaar' te maken. Hierbij wordt
o.a. gebruik gemaakt van:
— de kwaliteit van de geur (aard,
karakter);
— de intensiteit van de geur (subjectieve
sterkte);
— de geurconcentratie.
De geurconcentratie wordt uitgedrukt in
geureenheden (g.e.) per m 3 lucht en is
gedefinieerd als het aantal malen dat een
luchtmonster met geurvrije lucht moet
worden verdund, opdat 50 % van een
reukpanel de verdunde lucht nog juist van
geurvrije lucht onderscheidt.
Een geurconcentratie van één g.e. per m 3
lucht wordt de geur- of reukdrempel
genoemd.
Het verband tussen de intensiteit van een

geur en de geurconcentratie is niet lineair;
de intensiteit neemt minder dan rechtevenredig toe met de concentratie (afb. 1).
Naast de begrippen geurconcentratie en
geurdrempel wordt ook het begrip
acceptatiedrempelconcentratie gehanteerd.
Hieronder wordt verstaan de geurconcentratie die nog acceptabel wordt geacht.
Factoren die de acceptatiedrempelconcentratie o.a. bepalen zijn de eigenschappen
van de betreffende bevolkingsgroep (leeftijd, beroep, sociale klasse etc), de grootte
van de geurconcentratie en de tijdduur dat
deze wordt waargenomen. Dat voor identieke stankstoffen sterk verschillende
acceptatiedrempelconcentraties worden
opgegeven is derhalve niet verwonderlijk.
2.3. Aard stankstoffen
De stankstoffen waarmee men tijdens het
transport en de zuivering van afvalwater
kan worden geconfronteerd kunnen globaal
worden ingedeeld in een tweetal categorieën:
— stankstoffen die zich reeds bij lozing
op een transportstelsel in het afvalwater
bevinden. Deze stankstoffen zijn over het
algemeen van industriële herkomst. Door
de zeer uiteenlopende samenstelling dient
industrieel afvalwater van geval tot geval
op de aanwezigheid van de stankstoffen
te worden beoordeeld. In dit kader voert
het te ver hierop nader in te gaan;
— stankstoffen die tijdens het transport en
de zuivering van afvalwater ontstaan. Deze
stankstoffen ontstaan door rottingsprocessen. In tabel I is een overzicht gegeven
van stankstoffen die aldus kunnen ontstaan.
2.4. Vorming stankstoffen
In de praktijk is gebleken, dat van de
stankstoffen die door aanrotting van het
afvalwater ontstaan, zwavelwaterstof (H2S)
verreweg de belangijkste is. Zwavelwater-

2. Stank
2.1. Algemeen
Een nauwkeurige omschrijving van de
begrippen geur en stank (geurhinder) is
moeilijk te geven. Geur en stank zijn sterk
subjectieve sensaties, die niet in fysische
grootheden kunnen worden uitgedrukt.
Een vraag als 'wanneer wordt een bepaalde
geur als hinderlijk ervaren ?' is derhalve
moeilijk te beantwoorden.
Onderzoek in Stora verband [lit. 10] heeft
uitgewezen, dat in 1977 bij ca. 10 % van
de zuiveringsinstallaties stank optrad. Bij
25 % hiervan zouden geen bestrijdingsmaatregelen worden getroffen. Redenen
hiervoor waren o.a. geringe overlast, geplande uitbreiding en amovering. Bij de
overige installaties waren reeds bestrijdings-

TABEL I - Aantal stankcomponenten Hooilucht en bijbehorende geurdrempels.
Component

Formule

Allylmercaptaan
Ammonia
Benzylmercaptaan

CH 2 . CH . CH 2 . SH
NH ;i

Chloor

Cl 2
C l . C e H 4 . OH
CH 3 . CH : CH . CH 2 .SH
(C«H.-,)2S.
CH 2 . CH 2 . SH
(C 2 H 5 ) 2 S
H2S
HC 3 . SH
(CH3)2.S
C(iH-,N
Q,H.,N

Chloorfenol
Crotylmercaptaan
Difenylsulfide
Ethylmercaptaan
Ethylsulfide
Zwavelwaterstof
Methylmercaptaan
Methylsulfide
Pyridine
Skatol
Zwaveldioxyde
Thiocresol
Thiofenol

CQHS . CH2 . SH

so 2
CGHr> . SH

Geurdrempel
(mg/l)
0,0005
0,037
0,00019
0,010
0,00018

0,000029
0,000048
0,00019
0,00025
0,0011
0,0011
0,0011
0,0037
0,0012
0,009
0,0001
0,000062
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stof wordt onder anaerobe omstandigheden
hoofdzakelijk gevormd uit sulfaat en
eiwitten.
Uitgaande van een sulfaatgehalte in huishoudelijk afvalwater van 50 - 100 mg/l
volgt, dat hieruit maximaal 15-30 mg
zwavelwaterstof/l kan worden gevormd.
Wordt bovendien aangenomen, dat uit
eiwitten maximaal 5 mg zwavelwaterstof/l
kan worden gevormd, dan kunnen concentraties van 2 0 - 3 5 mg zwavelwaterstof/l
afvalwater ontstaan. Dergelijke concentraties worden in de praktijk waargenomen.
In water is zwavelwaterstof (HoS) in evenwicht met H S ^ en S 2 ^. De ligging van
het evenwicht is pH afhankelijk (afb. 2)).
De sulfidevorming vindt vooral plaats door
bacteriële activiteit in siibafzettingen en
slijmlagen, die zich op de wanden van
transportstelsels bevinden.
Tneen milieu-effectrapport (MER) dienen
de te verwachten gevolgen van een voorgenomen handeling te worden aangegeven.
Ten aanzien van de sulfidevorming in
transportstelsels betekent dit, dat vooraf
een schatting gemaakt moet worden.
Voor persleidingen bestaan een drietal
empirische formules:
— de formule van Pomeroy;
— de formule van Boon & Lister;
— de formule van Thistlethwayte.
De formule van Pomeroy:
1 + 0,004 d
Cs = K .t . L0 (

-) . 1,07 (T-20),

waarin:
C s = toename van het sulfidegehalte van
het afvalwater in de persleiding (mg/l).
K = konstante met de waarden:
0,0025 voor 0 min. < t < 10 min.
0,0050 voor 10 min. < t < 60 min.
Afb. 2 - De pH invloed op het H-2SjsuIfide
evenwicht in water.

0,0066 voor 60 min. < t < 300 min.
t = verblijftijd van het afvalwater in
de persleiding (min.).
L 0 = BZVr,20 van het afvalwater (mg/l).
d = diameter van de persleiding (cm).
T = temperatuur van het afvalwater (°C).
De formule van Boon &Lister is een
modificatie van de formule van Pomeroy.
De BZV-,2n is vervangen door de CZV,
terwijl voor de K-factor 0,00152 wordt
aangehouden. Thistlethwayte stelt de sulfide-ontwikkeling mede afhankelijk van het
sulfaatgehaite van het afvalwater:
K.L
(BZVs20)°. 8 . (Sût 2 ") °>4 .
d
. 1439 (T-20).
Cs =

ç± 2H+ + S 2 ". Alleen H 2 S (gas) kan uit
het water ontwijken. HS en S 2 _ zijn
gebonden aan watermoleculen en kunnen
niet naar de gasfase ontwijken;
— de temperatuur van het afvalwater. De
temperatuur kan o.a. de oplosbaarheid van
stankstoffen beïnvloeden;
— de turbulentie van het afvalwater. Het
optreden van turbulentie vergroot het
grensvlak lucht—water, terwijl tevens door
een snellere grensvlakvernieuwing de aanvoer van stankstoffen uit het afvalwater
naar het grensvlak wordt verbeterd.
Stankstoffen kunnen op een zuiveringsinstallatie met name ontwijken bij de
navolgende onderdelen:
— ontvangput;
— grofvuilrooster;

waarin:
5

K = konstante met de waarde 6x 10~
L = lengte van de persleiding (m)
BZVr,20 = BZVó20 van het afvalwater
(mg/l)
SOt 2 " = sulfaatgehalte van het afvalwater (mg/l)

— vijzel;

De formules van Pomeroy en van Boon
& Lister zijn getoetst aan de Nederlandse
praktijkomstandigheden [lit.9].Uit het
onderzoek is gebleken, dat voor de onderzochte persleidingen de gemeten sulfidegehalten gemiddeld enige malen lager
waren ( 4 - 1 0 keer) dan de berekende
waarden. De oorzaak hiervan zal o.a. gezocht moeten worden in de niet optimale
milieu-omstandigheden voor sulfidevorming. Voorts is gebleken dat sterke, niet
voorspelbare, fluctuaties optreden in het
sulfidegehalte.
Met de genoemde formules worden sulfideconcentraties berekend die onder de meest
gunstige vormingsomstandigheden gemiddeld mogen worden verwacht.
De formule van Thistlethwayte is niet
getoetst aan de Nederlandse praktijkomstandigheden.
Voor vrij-vervalleidingen bestaan soortgelijke formules als voor persleidingen. In
vrij-vervalleidingen vindt, in tegenstelling
tot in persleidingen, nog een zekere mate
van natuurlijke beluchting plaats. De
remmende werking van deze natuurlijke
beluchting op de sulfidevorming is zeer
moeilijk af te schatten. De uitkomsten van
de berekeningen dienen derhalve met grote
voorzichtigheid te worden gehanteerd.

2.6. Verspreiding
Met behulp van verspreidingsformules
kunnen globale voorspellingen worden
gedaan ten aanzien van de concentratie
aan stankstoffen op diverse afstanden van
een bron.
Toegepast wordt in het algemeen het
Gaussische Pluimmodel [lit. 1]:

2.5. Emissie
De emissie van stankstoffen wordt vooral
bepaald door:
— de concentratie van de stankstoffen in
het afvalwater en de vorm waarin zij
voorkomen. Als voorbeeld kan dienen het
evenwicht (zie afb. 2).H 2 S ç± H + + HS

— zandvanger;
— voorbezinktank;
— primair slibindikker;
— thermische slibverwerking.

exp [-

C(x,y,z,H) =
2-u<Ty<rz
—(z—H)2

{exp [

:—

2ir.2

] + exp [—

2(Jy2
— (Z+H)2

—] }
2(7,2

waarin:
C (x,y,z,H) = de gemiddelde concentratie
(kg/m ;i ; g.e./m 3 ) in hei: punt (x,y, z) ten
gevolge van een emissie Q uit een (punt)
bron op hoogte H.
Q = de emissie (kg/s; g.e./s) uit een
(punt)bron op hoogte H.
x = de afstand (m) langs de x-as in de
windrichting (pluimas).
y = de afstand (m) langs de y-as loodrecht op de pluimas in horizontale richting.
z = de afstand (m) langs de z-as loodrecht op de pluimas in verticale richting.
H = de effectieve bronhoogte (m); dit is
de sommatie van de reële bronhoogte en
de eventuele pluimstijging.
u = de over een zeker tijdsinterval gemiddelde windsnelheid (m/s),
o-y = de standaardafwijking (m) van de
gemiddelde concentratieverdeling loodrecht
op de pluimas in horizontale richting ten
gevolge van dispersie.
crz = de standaardafwijking (m) van de
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0,4 en 20mg/m a . In ruimten met een
sterke turbulentie van het afvalwater en
een slechte ventilatie (bijv. rioolputten,
ontvangkelders) kan de concentratie echter
oplopen tot tientallen en in uitzonderingsgevallen zelfs tot enkele honderden mg/m 3 .
2.8. Methoden ter voorkoming van
stankhinder
Stankhinder tijdens het transport en de
zuivering van afvalwater kan worden bestreden door:
Afb. 3 - Coördinatenstelsel voor het Gaussisch
pluimmodel.

gemiddelde concentratieverdeling loodrecht
op de pluimas in verticale richting ten
gevolge van dispersie.
In afb. 3 is het Gaussich Pluimmodel
schematisch weergegeven. Aan het model
liggen een aantal veronderstellingen ten
grondslag. De belangrijkste zijn, dat:
— de pluim volledig door de grond wordt
gereflecteerd. Dit wil zeggen, dat geen
adsorptie van de geëmitteerde stof aan het
grondoppervlak plaatsvindt;
— de geëmitteerde stof een gas is of uit
dermate kleine deeltjes bestaat ( < 20/xm),
dat geen uitzakking onder invloed van de
zwaartekracht optreedt;
— de geëmitteerde stof zich als een inerte
stof gedraagt. Door chemische en/of
fysische reacties worden geen verontreinigingen aan de pluim toegevoegd of verdwijnen er verontreinigingen uit de pluim.
Voorts mag het Pluimmodel slechts worden toegepast voor windsnelheden ^ 1m/s.
Windstille en nagenoeg windstille perioden
kunnen met het Pluimmodel niet worden
beschreven.
2.7. Immissie
Planten zijn voor de meeste gasvormige
luchtverontreinigingen gevoeliger dan mens
en dier. Dit geldt o.a. voor fluorwaterstof,
ozon en etheen. Daarentegen zijn mens en
dier veel gevoeliger voor zwavelwaterstof
dan planten. Zwavel bindt zich aan haemoglobine in het bloed en belemmert aldus
de zuurstofopname.
De iethale concentratie van zwavelwaterstof is ca. 1400mg/m 3 . De MAC*)
waarde bedraagt respectievelijk 0,141 en
14,1 mg/m". De zwavelwaterstofconcentrat'ie in Hooilucht ligt globaal tussen
') Onder de MAC waarde wordt verstaan de
maximum concentratie waaraan een volwassen
werknemer gedurende 8 uur per dag en 5 dagen
per week mag worden blootgesteld.

a. te voorkomen, dat stankstoffen op het
transportsysteem worden geloosd.
Deze stankstoffen (zie 2.3) zijn in het
algemeen van industriële herkomst. Het
verwijderen van met name specifieke
stankstoffen vóór lozing op een transportsysteem (behandeling bij de bron) heeft het
voordeel, dat in het algemeen slechts
relatief geringe volumina behoeven te
worden behandeld. Door de grote diversiteit van de stankstoffen komen in
principe een breed scala van verwijderingsmethoden in aanmerking, zoals bv. wassing,
stripping, coagulatie/flocculatie of biologische zuivering.
b. te voorkomen, dat stankstoffen ontstaan.
Het merendeel van de stankstoffen ontstaat
door rottingsprocessen (zie 2.3.). Aanrotting van afvalwater kan o.a. worden
beperkt door:
— het verkorten van de verblijftijd van
het afvalwater in het stelsel door bv.
oppervlaktewater als suppletiewater toe
te voegen;
— het verwijderen van slibafzettingen uit
transportstelsels door periodiek mechanisch
te reinigen of bij maximale pompcapaciteiten de leidingen schoon te spoelen;
— het remmen van de bacterie-activiteit
door het doseren van chemicaliën bv.
chloor-(bleekloog), ozon of waterstofperoxyde;
— het aëroob houden van het afvalwater
door het doseren van zuurstof.
c. te voorkomen dat gevormde stankstoffen ontwijken.
Hst ontwijken van door aanrotting
ontstane stankstoffen kan worden beperkt
door:
— gemalen en zuiveringsinstallaties zodanig te ontwerpen, dat het aantal onderdelen van waaruit emissie op kan treden
zo gering mogelijk is (bv. achterwege laten
voorbezinking);
— de onderdelen van waaruit emissie op
kan treden zodanig uit te voeren dat dit
tot een minimum wordt beperkt (bv. minimaliseren van overstorthoogten, plaatsen
dichte zandvanger in de slibstroom);

— het doseren van chemicaliën bv. chloor
(bleekloog), waterstofperoxyde (oxydatie
stankstoffen), twee- of driewaardige ijzerzouten (fixatie stankstoffen).
d. te voorkomen, dat met stankstoffen
verontreinigde lucht vrijkomt.
Hiertoe kan de verontreinigde lucht worden
behandeld in bv. een actief-kool kolom,
gaswasser of compostfilter of eventueel
worden verbrand.
3. Aerosolen
3.1. Algemeen
Onder een aerosol wordt verstaan een
suspensie van vloeibare en/of vaste deeltjes
in lucht. De bij de behandeling van afvalwater vrijkomende aerosolen bevatten nagenoeg altijd bacteriën. Een gering percentage van deze bacteriën bezit potentieel
ziekteverwekkende eigenschappen.
3.2. Meting
Het meten van aerosolen beperkt zich in
het algemeen tot het meten van de hierin
aanwezige microbiële verontreinigingen.
Voor het bepalen van microbiële verontreinigingen worden een tweetal principes
toegepast:
— het bepalen van de concentratie aan
bacteriën per m 3 lucht (bv. GreeburgSmith impigner, Anderson impactor);
— het bepalen van de concentratie aan
bacteriën, die zich per tijds- en oppervlakteeenheid op een voedingsbodem (sedimentatieplaat) afzetten.
Naast het totaal aantal bacteriën (totaal
kiemgetallen) worden ook indicatororganismen bepaald zoals bv. E-coli en Enterokokken. Aan de hand van indicatororganismen probeert men inzicht te verkrijgen
in de eventuele aanwezigheid van potentieel
ziekteverwekkende bacteriën.
3.3. Emissie
Aerosolen worden op een zuiveringsinstallatie hoofdzakelijk gevormd op plaatsen
met een sterke turbulentie van het afvalwater. Uit onderzoek is gebleken dat de
grootste aerosolvormirag plaatsvindt in
beluchtingstanks en oxydatiebedden. Als
minder belangrijke bronnen kunnen worden
genoemd overstorten van bv. zandvangers,
voorbezink- en nabezinktanks. Een orde
van grootte voor de emissie van aerosolen
(kiemen) is moeilijk te geven. Van de
factoren die de emissie bepalen zijn nog
slechts weinig kwalitatieve en kwantitatieve
gegevens bekend. Bepalende factoren zijn
o.a.:
— het type beluchtingssysteem.
Door Wanner [lit. 8] zijn vergeleken puntbeluchting, borstelbeluchting, middelblazige
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en fijnblazige bellenbeluchting. Uit dit
onderzoek bleek, dat fijnblazige bellenbeluchting de geringste kiemuitworp veroorzaakte. Hierbij zij evenwel opgemerkt,
dat niet alle onderzoekingen hieromtrent
eensluidende resultaten hebben gegeven;
— de bacterieconcentratie in het afvalwater.
Tot een concentratie van ca. 10 7 /ml afvalwater stijgt de emissie bij toenemende
concentratie. Bij concentraties boven ca.
10 7 /ml afvalwater is de emissie vrijwel
constant;
— het jaargetijde (bij oxydatiebedden).
's Winters met een natuurlijke luchtstroom
van beneden naar boven is de emissie
groter dan 'szomers wanneer de ventilatie
omgekeerd is gericht.
3.4. Verspreiding
Op het eerste gezicht laat de kiemverspreiding zich wellicht identiek benaderen
als de verspreiding van stankstoffen,
namelijk met behulp van het Gaussich
Pluimmodel. Bij nadere beschouwing blijkt
evenwel, dat niet aan alle voorwaarden van
het Gaussisch Pluimmodel wordt voldaan.
Zo vindt onder invloed van de zwaartekracht uitzakking plaats, terwijl ook door
het afsterven van bacteriën tijdens het
transport bacteriën aan de 'pluim' worden
onttrokken. Het afstervingsproces is gecompliceerd. Het wordt onder meer bepaald door:
— de luchttemperatuur.
Bij lagere luchttemperaturen is een hogere
overlevingsgraad geconstateerd dan bij
hogere;
— de relatieve luchtvochtigheid.
In het algemeen wordt aangenomen, dat
bij een relatieve luchtvochtigheid kleiner
dan 20 % en van 100 % een versnelde
afsterving optreedt;
— de zonnestraling.
In perioden waarin geen of nagenoeg geen
directe zonnestraling optreedt (bv. 's nachts
en bij zwaar bewolkt weer) is een verhoogde overlevingsgraad waargenomen.
Dat het afstervingsproces een belangrijke
rol speelt bij de kiemverspreiding wordt
ook geïllustreerd door de invloed van de
windsnelheid. Bij hogere windsnelheden
worden kiemen op grotere afstand van de
zuiveringsinstallatie aangetroffen.
3.5. Immissie
Door Wanner [lit. 8] zijn metingen uitgevoerd naar de aanwezigheid van bacteriekiemen op diverse afstanden van een
beluchtingstank. Bij een installatie met
middelblazige bellenbeluchting werden op
een afstand van 50 tot 100 m nog verhoogde kiemgetallen ten opzichte van de

natuurlijke achtergrondconcentratie waargenomen. Voor afstanden groter dan 200 m
was dit niet meer het geval.
Zoals reeds aangegeven bezit slechts een
gering percentage van de geëmitteerde
bacteriën potentieel ziekteverwekkende
eigenschappen. Bij het beschouwen van de
immissie is men met name geïnteresseerd
in dit pathogène deel van de bacteriën.
De kiemdiameter bedraagt gemiddeld
minder dan 5 p.m. Bij inademing kunnen
deze kiemdeeltjes de luchtwegen binnendringen. Mogelijke gevolgen kunnen zijn
irritatie van de luchtwegen en longontsteking. Ook zijn in principe aandoeningen
aan spijsverteringskanalen of allergieën
mogelijk.
In de praktijk is tot dusver echter geen
verband aangetoond tussen het voorkomen
van aerosolen en het optreden van ziekten.
Bij bv. het personeel op zuiveringsinstallaties is geen significant hoger ziekteverzuim
geconstateerd dan gemiddeld.
3.6. Methoden ter beperking van aerosolvorming
Tot dusver is geen schadelijke invloed van
aerosolen op de gezondheid van mens en
dier geconstateerd; het lijkt dan ook niet
noodzakelijk vergaande beperkende maatregelen tegen de vorming en verspreiding
te nemen.
Ten aanzien van de beluchtingstank, de
belangrijkste bron, kan worden opgemerkt,
dat door de keuze van een beluchtingssysteem met een zo gering mogelijke turbulentie (fijnblazige bellenbeluchting) de
emissie van aerosolen naar verwachting
zoveel mogelijk wordt beperkt.
Bij de minder belangrijke bronnen, de
overstorten, kan de emissie zoveel mogelijk
worden beperkt door de overstorthoogten
te minimaliseren. Dit beperkt tevens de
emissie van eventueel in het afvalwater
aanwezige stankstoffen en het optreden
van geluidshinder.
4. Slotbeschouwing
In het vorengaande is getracht enig inzicht
te verschaffen in de aspecten die bij een
beschrijving van de milieu-effecten van
stank en aerosolen op een zuiveringsinstallatie aan de orde dienen te komen.
Voor zowel stank als aerosolen kan slechts
een globale beschrijving van de milieueffecten worden gegeven. Van diverse
factoren die uiteindelijk de milieu-effecten
mede bepalen is nog onvoldoende bekend.
Dit doet zich vooral gelden bij het beschrijven van de te verwachten effecten
bij calamiteuze situaties, een essentieel
onderdeel van milieu-effectrapportage.
Resumerend kan ten aanzien van het
aspect stank worden gesteld, dat:

— zwavelwaterstof bij huishoudelijk of
vergelijkbaar afvalwater de belangrijkste
stankstof is;
— met behulp van de formules van
Pomeroy en Boon & Lister een redelijke
schatting kan worden gemaakt van de
onder optimale omstandigheden te verwachten zwavelwaterstofconcentraties in
afvalwater aangevoerd via persleidingen;
— met behulp van het Gaussisch Pluimmodel een globaal inzicht kan worden
verkregen in de verspreiding van stankstoffen;
— dat afdoende methoden voorhanden
zijn om stankoverlast te voorkomen;
— en ten aanzien van aerosolen, dat
— de beluchtingstank de belangrijkste
emissiebron is;
— een gering percentage van de in de
geëmitteerde aerosolen aanwezige bacteriën potentieel ziekteverwekkend is;
— geen verband is aangetoond tussen het
voorkomen van aerosolen en het optreden
van ziekten;
— er vooralsnog geen aanwijzingen zijn,
dat vergaande beperkende maatregelen
tegen de vorming en verspreiding nodig
zijn.
Voor stank en in mindere mate aerosolen
geldt, dat bij het ontwerp van een zuiveringsinstallatie rekening moet worden gehouden met eventueel in de toekomst te
treffen nadere maatregelen.
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