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Bijopslagvan ontwaterd slibzullen de
gevormdegeurcomponenten zich ophopen in
het slib.Zolang deslibkoekintact blijft, zal
emissie slechts plaatsvinden vanafhet sliboppervlak.In het slibaanwezige geurcomponenten blijven dan in het slibopgesloten. Bij
het verladen van het slibvanuit desilo naar
een vrachtwagen wordt deslibstructuur verbroken.Dit kan leiden tot een stankexplosie,
dekottdurende emissie van eengrote hoeveelheidgeureenheden. Bijdeverladingvan een
container blijft deslibkoek intact, zodat een
constante meet beperktegeutemissie optreedt.

Overlastenbestrijding
vanstankbijdeverladin^
vanontwaterdslib

Kwantificering van de overlast
Om een indruk tekrijgen van de hoeveelheidstank dievrijkomt bij het verladen van
slib,iseen aantal metingen van geur- enVZV
(vluchtige zwaveiverbindingen) uitgevoetd.De
VZVomvatten H2S,CS2,MT,DMS,DMDSen
DMTS.Demetingen zijn conform de Nederlandse Emissie Richtlijn in drievoud uitgevoerd.Bijdemetingen werd tijdens de slibverladingdegeur en samenstelling gemeten
van deongereinigde en degereinigde lucht.
Het meetprogramma enderesultaten van de
geurmetingen zijn in tabel 1samengevat.
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Geuroverlasttijdens hetverladenvan op^eskigenontwaterd slib uit containers enslibsilo's treedt
vaak op.De meestestank b nietafkomstig van waterstojsulfide, maarvan zwavelverbindin,genals
methaanthiol endimethy(sulfides. Bijverlading van insilo'sop^esla^enslib komt dezestank (vijftot
31miljoen^eureenheden (M$e)pertonslib)inkortetijd vrij. Om eenhinderlijke.geuremissietevoorkomen, blijkt een^oed afsluitende constructie eneenajzuydebiet (tijdens deslibverladinjj) van minstens2.500 kubieke meterperuurafdoende. De afgezogen luchtwordt bijvoorkeur met actiejkooljiltersbehandeld;keurbehandeling met compost- of lavajilters isonvoldoende ejfectief Bijslibopsla^ in
containers isereenmeerconstante.geuremissievan circao.o'M^epercontainer. Hier blijkt dat^esloten.geventileerdecontainers^euremissie effectiefvoorkomen. Voordebehandeling van de afgezogen
luchtzijn lavajilters dan voldoende.
Ontwaterd slibwordt doorgaans enige tijd
opgeslagen voordat het naar de eindverwerkinggaat.Hoewel ontwaterd slib direct na de
ontwatering nogniet stinkt, doet het dat na
enigedagen meestal wel.Bijde slibverlading
kandezestankvrijkomen en leiden tot overlast.In 2004iseenSTOWA-project afgetond,
waarin onderzoek werd verricht naar de overlast diewordt ervaren bij deverlading van ontwaterd slib,deoorzaken ervan en de methoden
om geurhinder te voorkomen.

na het storten het slib anaëroob.Onder deze
anaërobe condities worden zwavelverbindingen gevormd die aanleiding kunnen geven tot
geuroverlast. Dezebestaan vootal uit
methaanthiol (MT),dimethylsulfide (DMS),
dimethyldisulfide (DMDS)en dimethyltrisulfide (DMTS).H2S,het eindproduct van de
anaërobe afbraak, wordt veelminder gevormd
(zievooreen schematische weergave afbeelding1).

Uiteenenquête diewerdgehouden onder
21waterbeheerders endie85ontwateringslocatiesomvatte,bleekdatopcircadehelft van
dezelocaties tijdens slibopslag of-verlading
geuroverlast wordt waargenomen.De mate
waarin varieerdevanernstigenvaak(16%)tot
regelmatig(31%).Op38procent vande locaties
wordt vrijwel nooit stankoverlast gerapporteerd.Inwoonwijken blijkt op 16procent van
delocaties regelmatigofvaakoverlast door
stankvoorte komen.Geuroverlast tijdens slibverlading isindepraktijk dus eenserieus probleem.

Ajb.1:

Oorzaken
Bijopslagvan ontwaterd slib wordt snel
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Bijvetladingvan slibvanuit een slibsilo
treedt eengeuremissie opvan 5tot 31 Mge per
tor.verladen slib.Voor slibopgeslagen in containers bedraagt degeuremissie circa0,6Mge
per uur en per container. De VZV-metingen
zijn samengevat in tabel2.
Uit tabel 2blijkt dat debijdrage vanH2S
aan detotalegeuremissie telatiefklein is.De
belangrijkste geuicomponenten zijn MT,DMS
en DMDS.Opbasisvandegeurdrempels van
degemeten VZViseen ruwe inschatting
gemaakt vandeoptredende geuiconcentraties.
Hieruit bleekdat degemeten geurconcentraties niet gerelateerd kon worden aai de gemetenVZV-concentraties. Het isniet duidelijk of
deze lageverklaarbaarheid een indicatie is voor

Schemavandemogelijkevormingvanvluchtigeorganischezwaveiverbindingen.
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blijktdatdeverwijderingrendementen met
actiefkoolfiltratie goedzijn.
Maatregelen o m stank te voorkomen
Totophedenbestaaageenpraktisch uitvoerbaremaatregelenwaarmeehetoptreden
vanstanktijdens slibopslagwordttegengegaan.Welbestaaneenvoudigemaatregelen
waarmeedestankkanwordengereduceerd:
• hetminimaliserenvandeslibopslagtijd;
• hetvermijden van slibtransportmiddelen
(bijvoorbeeld plunjerpompen) diehetslib
sterkversmeren.Indepraktijk blijkt dat
bijtoepassingvanbijvoorbeeld plunjerpompenvakerlastisvangeuroverlast;
• hettoepassenvanvoedingvanbovenen
verladingvanonder(bijhetgebruikvan
slibsilo's);
• hettoevoegenvaneenkleinenoeveelheid
anaëroobslib(circa1%)bijdeopslagvan
aëroobslib.Indepraktijk isgeblekendat
hiermeeeenaanzienlijke reductie;nde
DMS-vormingkanwordenbereikt.

Toepassingoverkappingalsisolatietijdensslibverlading(RwziGroenendijk].

eengrootaandeelvananderegeurcomponentenindetotalegeuremissiedandegenedie
zijngemeten.
Uitdemeetresultaten voorennadeluchtbehandelingblijktdatlavafilterseengoedrendementhebbenvoorH2S.VoordeanderezwaTabeli.

velverbindingenishetrendementbeduidend
minder.MTenDMTSwordenredelijkverwijderd;deandereverbindingenwordenmatigof
nagenoegnietverwijderd.Omzwavelverbindingenuitgeurhoudendeluchtteverwijderen
isactiefkoolfiltratie effectiever. Uittabel2

Samenvattingvandegeurmetingen.
Kortenoord

parameter

silo
omkapping

wijzeslibopslag
wijzeisolatie tijdens

Mierlo

Almere

Lichtenvoorde

silo
container
silo
laadhal omkapping gesloten
container

glibyerlading
afzuiging isolatie
geurbehandelingsmethode
gezogen lucht
gngereinigdegeurvracht fxMge/uur
gereinigdegeurvracht
(xMge/uur)
geurverwijderingsrendement
(x1Mge/ton)
geuremissiekentalslib
tijdens verlading

CS2=koolsto/disulfide,DMDS=dimethyldisulfide,DMTS aimemy
verbindingenwerdenindemonitersmetaangetroffen.^
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<6
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<3
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<6
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<i,5

<5
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<5

<3

33
31
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Omgeuroverlasttevoorkomenmoeten
maatregelenwordengenomendiedeemissie
vangeurnaardeomgevingverhinderen.Concreetbetekentdithettoepassenvaneenvoldoendeluchtdichteisolatiedieeffectiefwordtafgezogenenhetbehandelenvandeafgezogenlucht
Maatregelenbijslibopslaginsilo's
OpontwateringslocatiesinNederland
wordendiversetypenisolatiestoegepast(ziede
fotovooreenvoorbeeldvaneenoverkapping).
Tabel3geeft eenove,zichtvantoegepaste
isolatiesopslibsilo'sinclusiefdewaargenomen
effectiviteit.
Hetblijktdateenopenofgeslotenlaadhal
onvoldoendegarantiebiedtdatgeuremissie
wordtvoorkomen.Hoewelbijeengesloten
laadhalgeengeurmissieoptreedtnaarde
woonbebouwing,komtwelreg"lmatiggeuroverlastopdelocatiezelfvoor.Hetmeesteffectiefinhetvoorkomenvangeuremissieiseen
geslotenafgezogenoverkapping incombinatie
meteenafgezogen slibsilo;openoverkappingenzijnonvoldoendeeffectief Bijdevergelijkingtusseneengeslotenoverkappingeneen
laadhalkanhetvolgendewordenopgemerkt.
Bijeengeslotenoverkappingwordteengeconcentreerdegeur Vanuitdecontainer/vrachtwagenafgezogen,waarbijverhinderd wordt
datdezelu.htzichverspreidt.Bijeenvoldoendehoogafzuigdebiet isdezemaatregel effectief Bijeengeslotenlaadhalwordtgeaccepteerddatgeurhoudende luchtzichinde
laadhalverspreidt.Hetverhinderen vangeuremissiemoetdanwordengerealiseerddoorde
helelaadhalaftezuigen.Bijventilatievouden
toteenfactor 10blijkt indepraktijk datgeuroverlastdannietwordtvoorkomen.Totslot
kanwordengestelddatbijslibveria'
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emissiealseenpiekvrijkomtdiesnelmoet
wordenafgezogen enbehandeld.Indemeer
beperkteruimtevaneenoverkappingisdit
eenvoudigerterealiserendanineenrelatief
grotelaadhal.
Eeneffectieve behandelingvandeafgezogenluchttijdensslibverladingisalleenwaargenomenvoorsystemenbestaandeuitactiefkoolfiltratieofeencombinatievaneenbiofilter
(compost)eneenactiefkoolfilter. Biofiltratie
(één-oftweetraps)isindepraktijk onvoldoende
omgeuremissietevoorkomen,omdatzetijdens
deslibverladingdoorslaan.Ditwordtveroorzaaktdoordehogepiekbelastingtijdensdeverlading,dievooraluitandereverbindingen
bestaatdanH2S.Voorditsoortverbindingen
zoalsMTenDMShebbenbiofiltersslechtseen
geringecapaciteit,vannaarschatting0,05en
0,15Mge.m-3.h-1(STOWA-rapport'Biologische
luchtzuiveringoprwzi's.Systeemkeuzeen
dimensioneringgebaseerdopliteratuur-en
praktijkonderzoek').Alternatievemethodenom
depiekbelastingvangeurvoorbiofiltersopte
vangenwordenófnogniettoegepast-zoalshet
integrerenvandeluchtbehandelingvandeslibverladingmetdewater-en/ofsliblijn-ófzijnin
depraktijk nietsuccesvolgebleken,zoalsverne-

velingvanspecifiekechemicaliënindeaanvoerlijnnaardebiofilters tijdensslibverlading.
Maatregelenbijslibopslag incontainers
Bijslibopslagincontainerswordenopen,
afgezeildeengeslotencontainerstoegepast(zie
foto's).
Indepraktijk blijktdatbijopenofmeteen
zeilafgedekte containersmindervaakgeuroverlastoptreedtdanbijslibsilo's.Eenbelangrijkeredenhiervoorisdatbijsilo'stijdensde
verladingeengeuremissiepiekoptreedt.Bij
opslagincontainerswordteenconstantehoeveelheidgeurpertijdseenheid geëmitteerd.
Mogelijk treedthieraangewenningop,zodat
deemissienietalshinderlijk wordtervaren.In
eenaantalgevallenwordtbijopenofafgezeildecontainersechtertochgeuroverlastwaargenomen.Ditsoortopslagbiedtdaaromgeen
garantiedatgeengeurhinderoptreedtalsgeen
aanvullendemaatregelenworden getroffen.
Eenvoorbeeldvaneenaanvullendemaatregel
isdevernevelingvangeurneutraliserendechemicaliën.Dezeismetsuccestoegepastopde
rwziLisse.Erzijnechtergeenanderegevallen
bekendwaardittoegepastwordt.
Debestegarantiedatgeuroverlastwordt

voorkomenisdetoepassingvaneengesloten
container.Eengeslotencontaineriseengoed
geslotenopslagmedium datrelatiefeenvoudig
teventilerenis.Doorhetaanleggenvaneen
onderdrukkanemissievanuitdecontainer
wordenvoorkomen.Hiernaastisdeemissie
vanuithetslibconstantenisergeengeurpiek
zoalsLijdeverladingvanuitsilo's.Ditmaakt
hetprocesbetetbeheersbaar.Voordebehandelingvandeafgezogen luchtblijken biofiltets
indepraktijk voldoende effectief.
Conclusies
• Erzijn noggeenmaatregelen voorhanden
omtegaranderendattijdens slibopslag
geurvormingnietzaloptieden.Weliseen
aantaleenvoudigemaatregelente treffen
omdekanshieropteverkleinen.Deze
maatregelenzijn hetvoorkomenvanlange(re)slibopslagtijden, hetniettoepassen
vanpompenofander transportmiddelen
waarbij hetslibsterkversmeert (bijvoorbeeldplunjerpompen) en-bijslibsilo'sdevoedingvanbovenendeverladingvanonderuittevoeren.Bijopslagvanaëroob
slibkanbijenten vananaëroobslibgeurhinderreduceren.Hetverhinderenvan
geuremissiedientechtertewordengerealiseerddooraanvullende maatregelen;
•

Tabel3.

Geuremissiereducerendemaatregelen:effectiviteitvandeisolatieenafzuiging.

categorie
maatregel

omschrijving maatregel
type isolatie
overkapping
laadhal
open gesloten open
dicht

maatafzuiging
regelen
silo
isolatie effectief
•
nee
nee
nee
ja
nee
nee

*+=aanwezig, -=afwezig. Overkapping:open=opennietluchtdichteconstructie,
gesloten=overkappingdiedeopeningenvandecontainer/vrachtwagen goedom-enafsluit.

GeslotencontaineropderwziLichtenvoorde(1.)eneenopencontaineropderwziLisse(r.)alsslibopslag.

4°

H 2 0 <t6-2005

•

Bijslibopslaginsilo'sistotnu toealleen
eenvoldoendeafgezogen geslotenoverkapping,diedevulopeningen vande
vrachtwagengoedomsluiteneenzekete
luchtdichtheid kent,succesvolgebleken.
Laadhallenenopenoverkappingen bieden
onvoldoendezekerheidtegengeuroverlast;
Bijslibopslagincontainersbiedenalleen
geslotenenafgezogen containetseenzekeregarantiedatgeengeurhinder optreedt;
Voordeluchtbehandeling kunnen bij
gesloten,afgezogen containets biofilters
(lava/compost)wordentoegepast.Bijverladingvanuitslibsilo'szijn bioHters
onvoldoendeeffectief Voordeluchtbehandelingmoetdanactiefkoolfiltraue worden
toegepast ^

