.*0»
o
lN
_

CU
TJ

c
O
01

x>
c
3

c
CU
§
3

O

X}

<u
0
c

CU
Tl

"3
ja

3

O

.Q
"D
C
(tJ
_J

+i -n>

<
fc
CU
'*3
CO

Ammoniakemissiemetingen in een
modelsysteem van een
rundveestal:
Theoretische
beschouwingen

1/1

'E
PO

C
CU

X
u
CU

b

2

Ammonia emission measurements
in amodelsystem of adairy cattle
housing:Theoreticalconsiderations

k.

0
0

>
*->
3
3

«->
'•P
v/l

C

rapport 92-3
mei 1992
prijs ƒ30,-

Dr.A. Elzing,Ing.W. Kroodsma, Ir.R.Scholtens
en Ing.G.H.Uenk

imag-dlo

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKEBIBLIOTHEEKDENHAAG
Ammoniakemissiemetingen
Ammoniakemissiemetingenineenmodelsysteemvaneenrundveestal :theoretische
beschouwingen/A.Elzing. . . [etal.].- Wageningen :Dienst Landbouwkundig Onderzoek,
Instituut voor Mechanisatie,Arbeid enGebouwen;III.- Rapport92-3
Met lit.opg.- Met eensamenvatting inhetEngels.
ISBN 90-5406-018-2geb.
NUGI 849
Treftw,:ammoniakemissie; rundveehouderij
©1992
IMAG-DLO
Postbus43- 6700AA Wageningen
Telefoon 08370-76300
Telefax 08370-25670
Alle rechtenvoorbehouden.Nietsuit dezeuitgave magwordenverveelvoudigd,opgeslagen in
eengeautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, inenigevormof openigewijze,
hetzij elektronisch,mechanisch,door fotokopieën,opnamen,of eniganderemanier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming vande uitgever.
All rightsreserved.Nopartof thispublication maybereproduced,storedinaretrievalsystem
of anynature,ortransmitted,inanyform or byanymeans,electronic, mechanical,photocopying,recording orotherwise,without the prior written permissionofthe publisher.

Voorwoord
Door onderzoek en praktijk worden grote inspanningen geleverd in het kader vande
ontwikkeling vantechnische mogelijkheden voor devermindering vande ammoniakemissievanuit deveehouderij. Nieuwe methoden voor mestbehandelingop de boerderij
zijn enworden ontwikkeld enmetingen hebben aangetoond dat ervoor de verschillende
veehouderijtakken goede perspectieven zijnvoor de emissievermindering.
Eenbelangrijke schakel inde ontwikkeling vanemissie-arme stalsystemen vormt het
modelonderzoek. Eenmodelopstelling indevorm vandestalsimulator isdaarbij een
nuttig hulpmiddel. Door middel vangericht onderzoek naar dechemische enfysische
processen,die bij het ontstaan en het ontwijken vanammoniak een rol spelen,wordt de
dynamiek vandeammoniakemissieonder geconditioneerde omstandigheden in beeld
gebracht.Tevens ishet mogelijk om met behulp van het stalsimulatoronderzoek gericht te
zoeken naar oplossingsrichtingen voor deemissieproblematiek. Met behulpvan dergelijk
onderzoek kunnen oplossingsrichtingen snelen betrekkelijk eenvoudig op hun
perspectieven worden beoordeeld.Dit maakt dat eeneventuele vertaling van oplossingen
naar verder onderzoek ende praktijk effectiever kanverlopen.
Het voorliggende rapport beschrijft de mogelijkheden vaneen stalsimulatoropstelling.
Aandacht wordt besteed aande bevuilingsprocedures vanvloeroppervlakken. Daarnaast
worden de uitkomsten van modelmatig onderzoek naar deammoniakemissie besproken.
Dit onderzoek ismogelijk gemaakt mede dankzij desteun van het Financieringsoverleg
Mest- enAmmoniakonderzoek.
Ir.A.A. Jongebreur
directeur
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Samenvatting
Eenmodelsysteem voor het meten vande invloed vanvloermaterialen, mestbehandelingstechniekenen klimaatomstandigheden op deammoniakemissie vanuit dierhuisvestingen
wordt beschreven.Voor het opbrengen vanfaecesen urine over het vloeroppervlak,
waarvan deammoniakemissie wordt gemeten,zijntwee protocollen ontwikkeld. Het
eerste protocol bestaat uit het homogeen verdeeld aanbrengen van 5kg urine-faecesmengsel (2:3) over een rooster. Bij hettweede protocol wordt een hoeveelheid urine (2kg)
over eenvante voren met faeces bevuild rooster gesproeid.
Deresultaten laten zien dat enkele uren (1à2uur) na het aanbrengen op een 'vuil' vloeroppervlak vaneen urine-faecesmengsel,afkomstig vanmelkvee,eenemissiemaximum
ontstaat. Daarna treedt eengeleidelijke daling optotdat nacirca éénetmaal alle
gevormde ammoniak vervluchtigd is.Het aanbrengen vanalleen urine leidt tot eenkwalitatief vergelijkbaar emissieverloop. Dezeresultaten kunnen beschreven worden met een
model waarin een snelle ureumafbraak wordt gevolgd door een relatief langzame ammoniakvervluchtiging. Deureumafbraak op een 'vuil' oppervlak issneller dan opgrond van
de urease-activiteit van melkveefaeceste verwachten is.Dit kantoegeschreven worden
aaneenstijgingvandemicrobiële activiteit op het oppervlak.
Eenverhoging vandeomgevingstemperatuur van 9,5 naar 19,0°Cleidt tot een toename
vande emissiepiek met 50%.Eentoename vande luchtsnelheid over het roosteroppervlak
van 12naar 19cm.s' leidt tot eentoename vande emissiepiek met 20%.Voor zowel de
temperatuurverhoging alsde luchtsnelheidstoenamevoorspelt het model een sterkere
toename vande emissiepiek.
Experimenten met urine-faecesmengsels,waarbij de hoeveelheid stikstof (Nk) in de
gebruikte urine varieerde,tonen aan dat deemissie lineair afhankelijk isvandestikstofconcentratie inde urine.

1 Inleiding
Deveehouderij draagt in belangrijke mate bij aan deverzuring van het milieu.Vande bij
deveehouderij vrijkomende verbindingen isvooral ammoniak aante merken alseen
veroorzaker vandeze verzuring.Ammoniak komt op verschillende plaatsen vrij, in feite
overal waar urine enfaeces met lucht in aanraking komen.Eénvandeze plaatsen isde
stal.Voor de realisatie van deten aanzien van het milieubeleid geformuleerde doelstellingen, 70% reductie van deammoniakemissie in het jaar 2000,ishet noodzakelijk dat,
naast het bereiken van reductie van deammoniakemissie bij mestaanwending en
mestopslag,ook een reductie vandestalemissiewordt bewerkstelligd (Hey en Schneider,
1991;Anonymus, 1991).Omdevervluchtiging uit destaltegente gaan,zullen er maatregelen genomen moeten worden op het gebied vandestalinrichting en/of demestbehandeling (Groot Koerkamp et al.,1990).
Het effect van een maatregel isineencomplete stal moeilijk te meten.Het ismoeilijk om
eengoede vergelijking te makentussen desituatie voor de introductie van de maatregel
en desituatie erna. Het aanpassen vaneenstal iseen kostbare zaak. Daarnaast moet
rekening worden gehouden met detijd die nodig isom eenaanpassing ineenstal te
realiseren.
Delaatstejaren isde Lindvall-doos(Lindvallet al.,1974)gebruikt om een uitspraak te
kunnen doen over het effect van eenvloerconstructie op deammoniakemissie zonder dat
devaststelling vandetotale stalemissie noodzakelijk is(Huis in 't Veld et al.,1992).Ineen
stal zijn detemperatuur, de luchtvochtigheid en decondities van het vloeroppervlak niet
constant. Bijde metingen met behulp van de Lindvall-doos zullen de resultaten afhangen
vande plaatselijke omstandigheden. Het vergelijken vanverschillende situaties is hierdoor
nog steedseengecompliceerde zaak.
Dit heeft geleid tot de vraagstelling of er eensysteemontwikkeld kanworden waarmee
-evenals bij de Lindvall-doosmetingen- in een korte periode deemissievan vloerdelen
vastgesteld kanworde ï, maar waarbij de omstandigheden wel goed controleerbaar zijn.
Devolgende vraagdie nierbij onmiddellijk naar voren komt, ishoede metingen in een
dergelijk modelsysteem uitgevoerd moeten worden zodat ze reproduceerbaar zijn en
daaraan gekoppeld hoe de resultaten vertaald kunnen worden naar praktijkstallen. Om
deze reden isde ontwikkeling van een modelsysteem en een meetprocedure in gang
gezet.
Indit rapport wordt in hoofdstuk 2eerst het modelsysteem nader beschreven,waarbij ook
aandacht wordt gegeven aan dewijze waarop enkele controle-metingen zijn uitgevoerd
om het gehele systeemte testen.Dewijze waarop de ammoniakemissiemetingen zijn
verricht, wordt ook indit hoofdstuk besproken.Hierna wordt eentheoretisch model opgesteld waarmee deemissievanaf het vloeroppervlak, zoalsdat in het modelsysteem
aanwezig is,beschreven kanworden.
In hoofdstuk 3worden de resultaten van decontrolemetingen gegeven.Tevensworden de
resultaten behandeld vande metingen die zijn uitgevoerd aan mest,aangebracht op een
standaard rundveerooster zoalsdat in ligboxenstallen wordt gebruikt. Hierbij komt ook de
invloed van de mestsamenstelling, dewijze van bevuiling endeomgevingsfactoren als
temperatuur en luchtsnelheid aan deorde. Deresultaten vande berekeningen die
uitgevoerd zijn met behulp van het theoretische model staan ook in hoofdstuk 3.
Inhoofdstuk 4volgt eendiscussieover de resultaten. Dezediscussie leidt tot enigeconclusiesdie in hoofdstuk 5worden vermeld.

2 Materiaal en methoden
2.1 Meetopstelling
Het ontwikkelde modelsysteem bestaat uit een bak met de afmetingen 210*110*160cm3
(l*b*h) die met mestgevuld kanworden en zo een keldersegment voorstelt. Bovendeze
kelder kaneenvloerelement geplaatst worden.Opdit geheel wordt een Lindvall-doos
(Lindvallet al., 1974)geplaatst, die nodig isom eencontroleerbare luchtstroming over de
roosterste realiseren endietegelijkertijd wordt gebruikt om deammoniakemissie te
meten. Figuur 1 toont eenschematische weergave vandeopstelling.
DeLindvall-doos wordt tijdens de meting zodanig over het rooster geplaatst dat er geen
luchtdoorstroming mogelijk istussende randen vande bodemloze doosen het vloeroppervlak.Via eenaluminium plaat met gaten,dievoor deopening van de Lindvall-doos is
geplaatst, wordt de lucht met behulp vaneencentrifugaalventilator over het rooster
gezogen. Dezeventilator (niet op detekening aanwezig) isaangebracht aan heteinde van
deafvoerbuis die langsde Lindvall-doos loopt. Indeafvoerbuis iseensmoorklep opgenomenzodat de luchtsnelheid over het rooster gevarieerd kanworden. Demonsternamepunten, hiermee wordt bedoeld de plaatsvanwaar de lucht door de ammoniakmonitor
(zieverderop) wordt gezogen,zijn respectievelijk aangebracht in het eindstuk van de
Lindvall-doos (punt 4 infiguur 1)en in de luchtafvoerbuis ter hoogte vande luchtinlaat
vande Lindvall-doos (punt 6infiguur 1).Het geheel (keldergedeelte en Lindvall-doos) isin
eengeconditioneerde ruimte geplaatst, waardoor detemperatuur ende luchtvochtigheid
geregeld kunnen worden. Het instelbaar zijn vande luchttemperatuur ende luchtvochtigheid inde klimaatcel -het isnamelijk deze lucht die over het rooster wordt gezogen-en
tevensvande luchtsnelheid over het rooster, maakt het mogelijk om de invloed vandeze
factoren op het ammoniakemissieproceste onderzoeken.Tevensishet vangroot belang
dat door het constant kunnen houden vandezefactoren verschillende vloerconstructies en
mestbehandelingstechnieken vergeleken kunnenworden ten aanzienvan hun invloed op
deammoniakemissie. Met behulp vandit modelsysteem ishet mogelijk om onderzoek te
doen dat eenaanvulling isop het ammoniakemissie-onderzoek zoalsdat ineenstal wordt
verricht.
Detemperatuur (T)ende luchtvochtigheid (R.H.) inde klimaatcel zijn gemeten met
behulp vaneen Rotronic sensor. Indeafvoerbuis iseen,op debiet geijkte, ventilatoranemometer (With.Lambrecht KG,no. 1468)opgenomen,waarmee het luchtdebiet door de
Lindvall-doos gemeten kanworden. Deammoniakconcentratie in deafgezogen luchtis
bepaald met een NOx-analyser (Monitor Labs,model 8840).Voor de omzetting van NH3
naar NOisgebruik gemaakt vaneenconverter met alskatalysator roestvrij staal.De
conversie vindt plaats bij 775°C.Zievoor een nadere beschrijving vandeze apparatuur en
detoegepaste meetprincipes(Scholtens, 1990).
2.2 Testprocedure
Met behulp van eenthermische anemometer (Wilh. Lambrecht KG,no.642), inde Lindvalldoosaangebracht via gaten inde bovenkant, isop verschillende plaatsen de luchtsnelheid
gemeten om vastte stellen hoe homogeen dezeover de Lindvall-doos isverdeeld.

1: Lindvall-doos,2:instroomopening,3:afvoerbuis,4:monsternamepunt, 5: anemometer,
6:monsternamepunt, 7:rooster, 8:venster, 9:lierinstallatie, 10:keldergedeelte, 11: vulopening

Figuur 1 Modelsysteem om deammoniakemissievanaf vloermaterialen te onderzoeken.
Figure 1 Model system to study the ammonia emissionfrom floor materials.

Deopstelling ishierna getest door middel van meting vandeemissie uit een gebufferde
ammoniakoplossing die devolgende samenstelling had:0,4% NH3,0,2M NaH2P04en 0,5M
Na2HP04.DepHvandezeoplossing bedraagt circa 8,5 en komt overeen met de pHvan
urine-faecesmengselszoalsdieop devloer vaneen rundveestal kunnen voorkomen.De
basischecomponent van het buffermengsel (Na2HP04) isslechtoplosbaar.Tijdensde
meting treedt ook waterverdamping op met alsgevolg dat de basischecomponent in
steedsgrotere mate neerslaat. Ditveroorzaakt eendaling vande pH,wat eenverlagend
effect heeft op deammoniakemissie.Voor destart vande metingwerd deoplossing in
kunststof bakkenvanca.5cmdiep gegoten die indesimulator waren geplaatst op een
zodanige wijze,dat het vloeistofoppervlak op dezelfde hoogte wasalswaar zonder deze
bakken het oppervlak van het rooster zou zijn.
2.3 Omstandigheden
Deammoniakemissiemetingen zijn,tenzij andersvermeld,verricht onder de volgende
8

omstandigheden:temperatuur: 9,5 °C;R.H.:70%;luchtsnelheid op 5cm boven het roosteroppervlak: 0,19 m.s'.Dezewaarden komen globaal overeen met degemiddelden zoalsdie
over eenstalperiode ineenrundveestal optreden (Oosthoek, 1989).
Voor het rooster iseenstandaardrooster gebruikt dat gemaakt isvolgens de specificatie
NEN-3873.
2.4 Bevuilingsprocedures
Indeexperimenten werd eerst op een bepaalde manier (zieverderop) mest (urine +
faeces)op het roosteroppervlak aangebracht, waarna deammoniakemissievanaf het
rooster enuit de mestkelder over een periode van24uur werd gevolgd.Tenaanzien van
het aanbrengen van urine enfaecesop het roosteroppervlak isernaar gestreefd een
methodete ontwikkelen die reproduceerbaar is.Ook isgetracht demethode zoveel mogelijk overeente laten komen met de manier van bevuiling zoalsdie ineen rundveestal kan
optreden. Dereproduceerbaarheid heeft de prioriteit gekregen,vooral om naafloop van
de metingen uitspraken te kunnen doen over het alternatief waarmee de grootste
reductie vandeammoniakemissie te bereiken is.Dit heeft ertoe geleid dat de twee
volgende opbrengmethoden zijn gebruikt.
Deeersteverloopt alsvolgt: 2kg urinewordt gemengd met 3kgfaeces;dit geeft een
mengsel met eendrogestofgehalte vancirca 10%.Dezeverhouding komt overeen met de
verhouding tussende hoeveelheid urine ende hoeveelheid faecesdiegemiddeld door een
melkkoe wordt geproduceerd.Dit mengselwordt hierna homogeen over het rooster (110
cmx220cm)verdeeld,waarna met een handveger de mestverder wordt uitgewreven. Bij
metingen van het gewicht vandedoor de roosterspleten gevallen mest, bleek dat circa 2,4
kg materiaal op (of aan) het rooster achterblijft. Nahet opbrengen vande laagwordt de
optredende emissiegedurende eenetmaal gemeten.Voor het opbrengen vaneen nieuwe
laagwordt met behulp vaneenvloerentrekker deoude laag zogoed mogelijk verwijderd.
Dezemethode wordt verder indit artikel aangeduid alsde mengselmethode.
Bijdetweede methode wordt uitgegaan vandeeerder genoemde hoeveelheden. De3 kg
faeceswordt nu op dezelfde manier alsbij deeerste methode over het rooster verdeeld.
Direct hierna wordt met behulp vaneenvloerentrekker dezevastemestweer verwijderd
zodat er alleen eendunne film achterblijft. Hierover wordt met behulp vaneengieter 2kg
urine zo homogeen mogelijk gesproeid.Deze methode wordt verder aangeduid alsde
urine-sproeimethode.
2.5 Urine en faeces
Debij deexperimenten gebruikte urine enfaeceswaren vante voren gescheiden
opgevangen en bewaard bij circa4°C.Onder deze omstandigheden verlopen de afbraakprocessentraag.Voor urine van melkvee isineenexperiment vooraf vastgesteld dat erpas
na 10dagen bewaring sprake isvaneenaanzienlijke afbraak van ureum en andere
stikstofbevattende componenten naar ammoniak (20%).Dit isafte leiden uit het feit dat
nadezetijd de ammoniakconcentratie inde urine duidelijk stijgt. Bijde hieronder beschrevenexperimenten isaltijd gebruik gemaakt van urine enfaecesdie korter dan 10dagen
gekoeld bewaard zijn geweest. Bij het aanbrengen van mestop een roosteroppervlak isdit
voor deexperimenten,die indit rapport beschrevenworden,altijd eendunne laag (0,2cm
of minder) diesnelopwarmt. Bij metingen bleek het danook geenverschilte makenof de
gekoelde mestdirect of pasnaopwarming tot 30°Cwerd gebruikt. Opgrond hiervanis
besloten om de urine enfaeceste gebruiken zoalsdeze uit de koeling komen.

Vanalle opgevangen urine enfaeceszijn routinematig devolgende analyses uitgevoerd:
NH -Nen N '
4

kj

Tijdensde meeste metingen washet keldergedeelte vandesimulator gevuldtot 40cm
onder het rooster met dunne rundveemestafkomstig vande IMAG-DLO proefboerderij
"DeVijf Roeden".Desamenstelling vandeze rundveemest staatvermeld intabel1.
Tabel 1 Samenstelling van degebruikte urine,faecesenmest.
Table1 Composition of the usedurine, faecesand manure.
mestsoort
urine (gemiddeld)
faeces (gemiddeld)
mest in kelder

Nki(gN/kg)
10,0
5,5
4,2

NH,+(g N/kg)

DS(g/kg)

pH

0,1
0,4
2,0

120
64

7,8
6,8
7,3

Indezetabel staan ook de resultaten vandeanalysevermeld vande gescheiden
opgevangen urine enfaeces.Demest inde kelder heeft tijdens demeetperiode geen
speciale behandeling ondergaan.Door het aanbrengen vaneen 'verse'laag mestop het
roosteroppervlak komt er natuurlijk ook indirect een nieuwe laag op het mestoppervlak in
de kelder terecht. Demest in de kelder isgedurende een periodevanenkele maanden
gebruikt. Omkorstvormingte voorkomen isaf entoe inde mestgeroerd.
2.6 Urease-activiteit
Het vrijmaken vanammoniak uit ureum of andere stikstofbevattendeverbindingen gaat
via processendie gekatalyseerd worden door enzymen.Voor ureum, indit geval de
belangrijkste verbinding, isdit het enzym urease.Dezeenzymen zijnvan microbiële
oorsprong envoor eengedeelte al indefaecesaanwezig.Ook kunnen deze enzymen
geproduceerd worden door micro-organismen die op eenstalvloer aanwezig zijn. Om een
indruk te krijgen vandeactiviteit vandestalvloer om ureum inammoniak omte zetten,
zijn monstersgenomen vande (mest)laag op het roosteroppervlak. Hierbij is uitgegaan
vaneenoppervlak zoalsdit in eenstandaard ligboxenstal wordt aangetroffen envan een
rooster indesimulator na behandeling gedurende eenweek met een urine-faecesmengsel
opde bovenbeschreven wijze.In het gevalvande ligboxenstal is,nadat het oppervlak was
schoongeschoven door de mestschuif, met behulp vaneenspatel eneenfijne borstel zo
goed mogelijk al het materiaal vaneen 1500cm2groot oppervlak verwijderd enals
monster gebruikt. Omde mestschuif indesimulator nate bootsen is,voor het nemen van
het monster, eerst het rooster schoongetrokken met eenvloerentrekker. Deureaseactiviteit isgemeten door een hoeveelheid van het monster aaneen ureumoplossing toe
te voegen en hierna devormingssnelheid vanammoniak spectroscopisch te meten.Op
dezelfde wijze isook de urease-activiteit bepaald van het urine-faecesmengsel.
2.7 Theoretische beschrijving van de roosteremissie
Bijdeexperimenten wordt een hoeveelheid mest (eenmengsel van urine enfaeces) of
alleen urine op eenvloeroppervlak aangebracht. Voor detheoretische beschrijving wordt
uitgegaan vande eenvoudigste situatie. Hette beschrijven systeembestaat indit geval uit
eenoppervlak (roostervloer) waarop zicheen laag mest bevindt,terwijl de onderliggende
mestkeldergeheel leeg is.Dezesituatie kanook inwerkelijkheid gemeten worden door
het rooster buiten de meetopstelling te bevuilen en hierna meteen indeopstelling te
10

plaatsen. Direct na het aanbrengen vande mestlaag start deafbraak van stikstofbevattende verbindingen totammoniak. Debelangrijkste verbinding inditverbandis
ureum endezewordt via eenenzymgekatalyseerde reactie afgebrokentotammoniak:
CO(NH2)2+H20=> 2NH3+C02

(1)

Dit leidttoteentoename vandehoeveelheid ammoniak indemestlaag.Nade vorming
vandeammoniak start ook deammoniakemissie.Bijdezeemissie komt de ammoniak
terecht indelucht die door de Lindvall-doos over het rooster stroomt. (Indeluchtafvoerbuiswordt deammoniakconcentratie gemeten entegelijkertijd wordt het debiet van de
luchtstroom bepaald.Hieruit isdetotale hoeveelheid geëmitteerde ammoniak vastte
stellen.)
Voor de beschrijving van deze processen isgebruik gemaakt van het model zoals dat
beschreven isdoor Muck enSteenhuis (1981; 1982; 1983).Deafbraak van ureum (eneventueel andere stikstofbevattende verbindingen) wordt inditmodel beschreven metde
Michaelis-Menten(differentiaal)vergelijking (Moore, 1972):

d[U] _ - U U ]
dt

Km+[U]

Hierin is[U] de ureumconcentratie (Mol.l'), Sm de maximumreactiesnelheiddie optreedt
voor hoge ureumconcentraties (Mol.l'.s') enKm de Michaelis-constante (Mol.l').
Voor deammoniakconcentratie (ammoniak en ammonium) indemestlaag geldt dat deze
toeneemt met twee keer desnelheidwaarmee de ureumconcentratie afneemt (zievergelijking1).
Deemissievanuit de mestlaag naar de lucht die door de Lindvall-doos stroomt, kan inhet
twee-filmmodel ofgasfilmmodel (Westerterp etal.,1987)beschreven worden met:
E= k - A - [ C ] ' f
H.V

(3)

Hierin stelt [C]voor desomvandeammoniak (NH3)endeammonium (NH/) concentratie
(Mol.1').Aishet oppervlak (dm2)enVhetvolume vandemestlaag (I).Deoverdrachtssnelheidsconstante (kaif) hangt afvandeluchtsnelheid terwijl deinvloed van de temperatuur
in het traject van0tot20°Cverwaarloosbaar is(Haslametal., 1924):
kdif =0,193.v°8

(4)

Hierin isvde luchtsnelheid inm.s'. Dezeformule levert eenkdifindm.s'. Ditiseen
enigszins afwijkende eenheid voor de beschrijving vanfysische transportverschijnselen.
Hiervoor isgekozen om aantesluiten bijde eenheden zoalsdie gebruikt worden invergelijking2.
H isdeconstante indeverdelingswet van Henry (Hashimoto en Ludington, 1971):
H=1382.(1,053)«""

(5)

metTinK.Hierbij isdezeconstante dievaak wordt gegeven inde eenheid
g.cm\atm' ineen dimensielozeeenheid omgezet door de partiële druk van het ammoniak
11

ineenconcentratie omte rekenen.
Defractie ongeïoniseerde ammoniak inde mestwordt aangegeven met f. Dezefractie is
op grond vanzuur-base evenwichten theoretisch af te leiden.Dezuur-basetheorie geldt
echter voor verdunde oplossingen enzaldusniet gelden voor mestmengsels.Om deze
reden ishier devolgende empirische relatie gebruikt (Muck enSteenhuis, 1983):
1

f=

[H,Q*I
+

(6)
(T293

0,81.10*°.(1,07)

>

Deindezevergelijking voorkomende H30*-concentratie(Mol.l') kan ook berekend worden
op grond vandevolgens reactievergelijking (1)geproduceerde ammoniak ende buffercapaciteit van het mestmengsel.Inveel publikaties wordt gemeld dat het inbouwen van
de pH in het model niet succesvolwas(Muck en Steenhuis, 1983).Indit model wordt
daarom gekozenvoor het afzonderlijk metenvande pH,waarna de hieruit af te leiden
H30*-concentratiealseenexterne variabele in het model wordt geïntroduceerd.De
constante 0,81.10'° iste associëren met eengecorrigeerde evenwichtsconstante voor de
reactievanammoniak inwater en heeft duseendimensie van Mol.l'.
Decombinatie vande emissie-ende produktieterm levert voor de ammoniakconcentratie
inde mestlaagdevolgende vergelijking op:
dfC) = -kd„.A.[C].f + 2.Sm.[U]
dt
H.V
K+[U]
Het oplossenvan het stelselgekoppelde differentiaalvergelijkingen (vergelijkingen 2,3en
7) levert de emissieop.Door deze over detijd te integreren kandecumulatieve emissie
berekend worden.Voor het oplossenvandit stelsel isgebruik gemaakt vande
simulatietaal PersonalProsim.
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(7)

3 Resultaten
3.1 Testprocedure
Tijdens detestprocedure bleek dat de luchtsnelheid onderin de Lindvall-doos(dusvlak
boven het rooster) globaal 2/3vandegemiddelde snelheid door dedoos is.Deze
metingen waren omverschillende redenen moeilijk uit te voeren.Teneerste zijn desnelheden laag, inde orde van grootte van 10-30cm.s',en daarom niet nauwkeurig te meten.
Tentweede veroorzaakt de inde klimaatcel geplaatste koeler met bijhorende
circulatieventilator eenzekere mate vanturbulentie inde luchtstroming door de Lindvalldoos. Dealuminium plaat met gaten voor de luchtinlaat houdt blijkbaar niet alle
luchtwervelingen tegen.
Bijtheoretische berekeningen vandeammoniakemissie wordt in dit rapport uitgegaan
vande luchtsnelheid zoalsdie gemeten isdicht boven het roosteroppervlak.
Deemissiemetingen aandeammoniakhoudende oplossing gavente zien dat deammoniakconcentraties op detwee monstemamepuntenvanelkaar verschilden.Bij het monsternamepunt in het eindstuk van de Lindvall-doos, waarbij het punt ligt in het onderste deel
van de 20cmhoge doos,werd een NH3-concentratie gemeten die globaal een factor 3
hoger wasdan wanneer het monstemamepunt indeafvoerbuis ter hoogte vande luchtinlaat vande Lindvall-doos isaangebracht. Afzonderlijke metingen inde aangezogen lucht
toonden aandat de achtergrondconcentratie van ammoniak te verwaarlozen isten
opzichte vandeammoniakconcentratiesdie inde afgezogen lucht worden gemeten.In
een hieropvolgend experiment werd bij destart enaan het eindevandeemissiemeting de
ammoniakconcentratie vandeoplossing bepaald met behulp vanchemischeanalyse.
Tevenswerd het vloeistofniveau in de bakken aan het begin enaan het eindevan de
emissiemeting vastgelegd.Uit de NH3-concentratieverschillengecombineerd met het
verschil in het vloeistofniveau kan detotale hoeveelheid ammoniak die vervluchtigd is,
worden bepaald.Voor beide monstemamepunten kan decumulatieve ammoniakemissie
berekend worden door degemeten concentratie te vermenigvuldigen met het debiet en
dit over detijd te sommeren.Van de zo berekende cumulatieve emissiesstemt alleen die,
die berekend isvoor het monstemamepunt in deafvoerbuis overeen met de langs
chemische weg bepaalde totale emissie.Verderop indit rapport wordt dan ook de emissie
bepaald met behulp van deop dit monstemamepunt gemeten concentratie.
3.2 Roosteremissie na bevuiling met de mengselmethode
Figuur 2toont deammoniakemissie vanaf een rundveerooster nadat 5kgvaneen urinefaeces(2:3) mengsel op de hiervoor beschreven wijze homogeen verdeeld hierover aangebracht is.(Voorafgaande aandeze meting ishet rooster gedurende eenweek elke dag
met 5kg mengsel bevuild.Dereden voor deze bevuiling vooraf komt in het volgende
hoofdstuk aan deorde.) Delaag isaangebracht op het rooster buiten de simulatoropstelling. Direct hierna ishet rooster indeopstelling gelegd en isde Lindvall-doos indejuiste
positie geplaatst. Dewaargenomen ammoniakemissie isdusafkomstig vande mest op (of
aan) het rooster. Indefiguur iszichtbaar dat naeen aanloopfase van2-3 uur de maximale
emissiewordt bereikt. Naeen etmaal treedt er nagenoeg geen emissie meer opvanaf het
rooster.
Decurve aangegeven met een + infiguur 2ishet resultaat van eensimulatierun met het
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Figuur2 DeNHä-emissienahetaanbrengenvanmestophetrooster.
Figure2 TheNH3-emissionafterapplyingmanureontheslattedfloor.
gegeven model.Voor defysische parameters van het model zijn devolgende keuzen
gemaakt.Voor A ishet loopoppervlak van het rooster genomen:20800cm2.Bij het onderdeel 'Materiaal en methoden' isalgemeld dat vande 5kg mengsel er 2,4 kg op het
rooster achterblijft, dusvoor het mestvolume kan2400cm3worden genomen. Eenfactor
die moeilijk in rekening iste brengen,isde pH.In principe isdezete berekenen op grond
vandegevormde ammoniak ende buffercapaciteit van het urine-faecesmengsel.Inveel
publikaties wordt gemeld dat het inbouwen vande pHin het model niet succesvolwas
(Muck en Steenhuis, 1983).Bij pH-metingen aande mestlaag op het roosteroppervlak
bleek dat vanaf het aanbrengen vande laag de pHsneltot omstreeks 8,6steeg,waarna er
nagenoeg geen verandering meer werd waargenomen. Inhet model isdaarom gekozen
voor een pHvan 8,6.Destijging vande pHkanook gebruikt worden alseen maat voor de
roosteractiviteit (Mobley en Hausinger, 1989).Urease-activiteitmetingen, uitgevoerd in het
laboratorium aan het urine-faecesmengsel gaven,een maximum ureumafbraaksnelheid
van0,17nMol ureum.min'.g' mengsel.Voor Km iseenwaarde van2000u.Mol.1"1vastgesteld. Dit allesmetT =9,5°C, v= 19cm.s' eneen ureumconcentratievan 10g N.kg' urine
leidt tot de berekende waarden voor deammoniakemissie aangegeven met een+ in
figuur 2.
Deandere curve ishet resultaat vaneenaanpassingvande ureumafbraaksnelheid tot de
modelsimulatie en het gemeten gedrag vrijwel overeenkomen. Hierbij isdecurve die de
modelsimulatie oplevert een half uur indetijd verschoven omte compenseren voor de tijd
die er verstrijkt tussen het begin van het aanbrengen vande mestlaag ende meting van
deammoniak inde monitor. Dit tijdverlies iste wijten aandetijd die nodig isvoor het
plaatsen vande Lindvall-doosen het zichopnieuw moeten instellen van het luchtstromingspatroon in dedoos.
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Figuur 3 NH3-emissievanaf hetrooster metlegeengevulde kelder.
Figure 3 NHremission from theslatted floor with empty and filledcellar.
Deureumafbraaksnelheid of -meer algemeen-de ammoniakvormingssnelheid isvoor de
aangepaste curve 1,25 (ïMol ureum.min'.g' mengsel (zieook tabel 2).Omdeze hoge
activiteit ook op een meer directe wijzete kunnen meten,zijn monsters genomenvan het
roosteroppervlak, zoalsbij 'Materiaal en methoden' isbeschreven. Hierbij isde mate van
indroging van de mestlaag op het rooster niet goed inde handte houden. Hiervoor kan
gecorrigeerd worden door de activiteit uit te drukken per gram droge stof. De resultaten
staan intabel 2.
Tabel 2 Ureumafbraaksnelheid vanverschillende monsters.
Table2 Ureadecomposition rate of varioussamples.
Ureumafbraaksnelheid

Mengsel

Aangepaste
waarde

Rooster in
simulator

Rooster
in stal

in nMol/min./g
innMol/min./gDS

0,17
2,27

1,25
16,67

3,95

3,20

Monsters genomen vande roostervloer ineen loopstal voor melkvee gaven eenureaseactiviteit van gemiddeld 3,2 u.Mol.min'.g- 1 droge stof.
3.3 Totale emissie na bevuiling met de mengselmethode
Infiguur 3wordt deammoniakemissievanaf een rooster waaronder zicheen lege kelder
bevindt, vergeleken met deammoniakemissie vanaf een rooster dat ligt boveneen met
mest gevulde kelder.
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Figuur 4 Ammoniakemissiena het sproeienvan2kg urine over het rooster.
Figure 4 Ammonia emissionafter sprinkling of 2kg urine over theslatted floor.

Inbeide gevallen isaan het begin vandemeting 5kg urine-faecesmengsel homogeen
verdeeld over het rooster. Deafstand van het mestniveau inde kelder tot de onderkant
van het rooster bedroeg circa40cm.
3.4 Totale emissie na bevuiling met de urine-sproeimethode
Bijde urine-sproeimethode wordt 2kg urine homogeen over het roosteroppervlak
gesproeid (zieook het onderdeel 'Materiaal en methoden').
Het resultaat iste zien infiguur 4.
Ook hier ishet rooster vooraf gedurende eenweek elke dag met 5kg urine-faecesmengsel bevuild.Bijdeze meting wasde kelder gevuld met mest.Wanneer niet vlak vóór
het sproeien vande urine eenfaeceslaag over het rooster wordt uitgesmeerd,wordt nagenoeg eenzelfde emissieverloop waargenomen.Ook het drie dagen laten indrogen van het
roosteroppervlak leidt niet tot eendaling vandeemissiepiek zoalsdieoptreedt na het
weer aanbrengen van urine.Indit geval iser zelfs sprakevaneen lichte stijging vande
piekemissie.
3.5 Ammoniakemissie onder niet-standaard omstandigheden
Detot nutoe beschreven metingen zijn allemaal verricht bij eenvastewaarde voor de
temperatuur, de luchtsnelheid,de luchtvochtigheid ende ureumconcentratie. Deze laatste
parameter isniet volledig inde handte houden,omdat dedoor het dier geproduceerde
urine niet constant vansamenstelling is.Voor de hierboven beschreven metingen wasde
ureumconcentratie inde urine circa 10mg N.g' (+1of -1mg N.g')• Inhet geval van
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Figuur 5 Ammoniakemissievaneenmestlaagbijverschillende temperaturen.
Figure S Ammonia emissionofamanure layerat various temperatures.

NH«(mg/mln)
10-

4
+

10

+ +

A ^ +•..
*+V-...

+ 12cm/s

,+
.+
+

5- +
+
+

n

+

t-

°i)

5

10

15

20

25

tijd(uur)

Figuur 6 Ammoniakemissie vaneenmestlaagbijverschillende luchtsnelheden.
Figure 6 Ammonia emissionofamanure layerat variousairvelocities.
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20• 10,8gN/kg
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Figuur 7 Ammoniakemissievan een mestlaagbij verschillende ureumconcentraties.
Figure 7 Ammonia emissionof amanure layerat variousurea concentrations.

bovenstaande vergelijkingen isernaar gestreefd de metingen direct naelkaar uit te
voeren, zodat er urine konworden gebruikt die op dezelfde dag wasopgevangen.Deze
handelwijze garandeert dat de bovenbeschrevenverschillen niet aan
concentratieverschillen toegeschreven moeten worden.
Het model geeft aanwat theoretisch teverwachten isvoor wat betreft de invloed vande
temperatuur, de luchtsnelheid ende ureumconcentratie op het emissieproces. Erzijn
enkele metingen uitgevoerd onder niet-standaard omstandigheden om nate gaan in
hoeverre dit theoretisch te verwachten gedrag ook inde praktijk wordt waargenomen.
Infiguur 5wordt deammoniakemissie die optreedt na het aanbrengen vaneen urinefaecesmengselbijtwee verschillendetemperaturen met elkaar vergeleken.
Voor detemperaturen zijn respectievelijk 9,5 en 19,0°Cgekozen.
Door detoename indetemperatuur neemt deemissiepiek circa 50%toe. Dederde curve
in defiguur ishet resultaat vaneensimulatierun met het bovenbeschreven model waarbij
voor detemperatuur 19°Cisgekozen.Voor de urease-activiteit isdeaangepaste waarde
(zie §3.2) gebruikt waarbij geen rekening isgehouden met de mogelijke invloed van de
temperatuurverhoging op deze activiteit.
Het effect vande luchtsnelheid op deemissiewordt getoond infiguur 6.Dehier gegeven
resultaten zijn gemeten met de mengselmethode. Eenverlaging vande luchtsnelheid vlak
boven het roosteroppervlak van 19naar 12cm.s' leidttot eendaling vande ammoniakemissie.Deverhouding tussendetwee emissiepieken bedraagt 1,2:1.
Tot slotvan dit onderdeel wordt infiguur 7deammoniakemissie gegeven bij verschillende
ureumconcentraties of, nauwkeuriger geformuleerd, bijverschillende Nkj-waarden voor de
in het mengsel gebruikte urine.DeNkj-waarden waren 10,8, 9,7en 7,7 mg N.g' urine.
Dezeverschillende stikstofconcentraties in de urine zijn gedeeltelijk te verklaren uit de
18

biologische variaties die kunnen optreden envoor eenander deel uit een iets verschillende
samenstelling van het gevoerde rantsoen.Hier zullen we indit verband niet nader op
ingaan. Depiekemissiesdie gemeten zijn na het opbrengen vaneen urine-faeceslaag,
waren respectievelijk 16,5, 14,6en8,3 mg NH3.min \
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4 Discussie
4.1 Testprocedure
Inhet vorige hoofdstuk isalgeconstateerd dat de luchtstroming inde Lindvall-doos niet
homogeen is.Alle metingen worden ingelijke mate hierdoor beïnvloed endaarom zijn er
geenverdere maatregelen genomen om dit te voorkomen. Het debiet wordt bepaald in
de afvoerbuis zodat het niet homogeen zijnvande luchtsnelheid inde Lindvall-doos op
geenenkele manier dedebietmetingende hiermee samenhangende bepaling van de
ammoniakemissie beïnvloedt.
Deverklaring voor het gemetenverschil inconcentratie op detwee monsternamepunten
iste wijten aan het nog niet goedgemengd zijnvande lucht in het eindstuk vande
Lindvall-doos. Deammoniak vervluchtigt uit de bakken die gevuld zijn met de oplossing
endie in het onderste deelvande Lindvall-doos staan.Hierdoor isde ammoniakconcentratie in het onderste deel hoger dan in het bovenste deel. Nahet passerenvan enkele
bochten inde buiseneen meetventilator iswel volledige menging opgetreden.Voor de
juiste bepalingvandeemissie moet deconcentratie op een plaatsworden gemeten waar
deafgezogen lucht homogeen gemengd is.
4.2 Roosteremissie na bevuiling met de mengselmethode
Deinfiguur 2waar te nemen aanlooptijd istoe te schrijven aandetijd die nodig isvoor
deomzetting van ureum naar ammoniak. Deafname indeemissiewordt veroorzaakt
door het uitgeput rakenvande laag mestop het rooster.
Indezefiguur isduidelijk te zien dat de modelsimulatie eente lageenook -in detijd- te
late emissiepiek geeft. Dit berekende emissiegedrag lijkt op degemeten ammoniakemissie
vanuit eenmestlaagaangebracht opeenschoon roosteroppervlak vaneen nieuw rooster.
Herhaalt mende behandeling elkedag dan blijkt dat het emissiemaximumtoeneemt en
dat detijd tussenhet aanbrengen van het mengsel en het optreden van het maximum
steeds korter wordt. Nacirca 7dagenwordt eenstabiele situatie bereikt enverandert het
emissieverloop,zoalsdat optreedt na het aanbrengen van eenmestlaag,niet meer.De
curve infiguur 2die het gemeten ammoniakemissieverlooprepresenteert isdanook een
weergave vandeemissiezoalsdezegemeten isnadat desituatie stabiel isgeworden.
Intabel 2iste ziendat de monstersvan het rooster dat enigetijd indesimulator is
gebruikt, een hogere urease-activiteit hebben dan het urine-faecesmengsel.Voor de
vergelijking isuitgegaan vandeactiviteiten uitgedrukt per gram droge stof, waarbij het
mengsel eendrogestofgehalte hadvan75g.kg'. Deactiviteit van het roostermonster is
dus 1,8 keer groter dandievan het mengsel.Indeaanpassing infiguur 2iseen ongeveer
7,5 xgrotere activiteit dan deactiviteit van het mengsel gebruikt. Bijde monstername
vanaf het roosteroppervlak iser blijkbaar materiaal achtergebleven dat het grootste deel
vandeenzymactiviteit bezit.Vermoedelijk bestaat dit uit micro-organismen die zichaan
het oppervlak hebben gehecht.
Men kan zichafvragen of deovereenkomst tussende modelberekening endeemissiemeting ook te bereiken isdoor het aanpassenvanandere grootheden in het model.Als bij
destart vande behandeling eenschoon rooster wordt gebruikt, neemt elkedag de
emissie,zoalsdie gemetenwordt na het aanbrengen vaneen nieuwe laag,toe.Alle
omstandigheden, behalve uiteraard devoorgeschiedenis van het rooster, blijven hierbij
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gelijk. Het iszeer aannemelijk dat devoorgeschiedenis van het rooster invloed heeft op de
snelheid waarmee het ureum afgebroken wordt. Omdeze reden ishetvoor de hand
liggend om in het model de ureumafbraaksnelheid te verhogen. Door het aanpassen van
andere grootheden dan de ureumafbraaksnelheid in het model ishet overigens niet
mogelijk om deemissiemeting ende modelberekening met elkaar in overeenstemming te
brengen.

4.3 Totaleemissie nabevuiling metde mengselmethode
Infiguur 3isduidelijk zichtbaar dat bij eengevulde kelder deemissie hoger ligt. Demest
inde kelder blijkt eencontinue achtergrond in deammoniakemissiete veroorzaken.
Tijdens het over het rooster aanbrengen van het mengselvalt er natuurlijk ook een
gedeelte door de roosterspleten op het oppervlak vande mest inde kelder waardoor de
toplaag ook enigszinswordt ververst. Decumulatieve emissies20uur nahet opbrengen
van het urine-faecesmengsel zijn in het geval vaneen legeenvolle mestkelder respectievelijk 8,15en 12,76g ammoniak. Deemissievan het rooster isdan 64%vandetotale emissie
bij eengevulde mestkelder.
Opgrond vandeze metingen kangeconcludeerd worden dat het aandeelvandeemissie
vanaf het rooster aandetotale emissievanuit eenstal aanzienlijk kanzijn. Eenvast
percentage isniet te gevenvoor dit aandeel,want grootheden alsdefrequentie waarmee
ende matewaarin een rooster ineenstal bevuild wordt, spelen hierbij ook eengrote rol.
Ineenstal zijn dan ook grote verschillenteverwachten indeemissievanaf verschillende
plaatsenvan het vloeroppervlak.

4.4 Totaleemissie nabevuiling metde urine-sproeimethode
Devloeistoffilm die na het sproeien vande urine op het oppervlak blijft staan,heeft een
hoger ureumgehalte dan het mengsel dat achterblijft op het oppervlak bij de mengselmethode. Dit leidttot een hoge piek indeammoniakemissie zoals infiguur 4ook duidelijk
zichtbaar is.Door degeringe dikte vande urinefilmdaalt deemissieook weer snel.
Bij het laten indrogen van het roosteroppervlak en het achterwege latenvanhet insmeren
met faeces, iser zelfssprake vaneen lichte stijging vande piekemissie vanwege het feit
dat de urine nu niet verdund wordt met hetvocht vandefaecesdat na het verwijderen
vandefaeceslaag op het rooster achterblijft.
Decumulatieve emissie is20uur na het sproeien van urine over het roosteroppervlak
8,33 g ammoniak. Het aandeel vandeemissievanaf het rooster aandetotale emissie moet
nu op eenandere manier berekendworden dan hierboven voor de mengselmethode
uitgevoerd is.Gaanwe er vanuit dat 20uur na het sproeien vande urine er geen emissie
meer optreedt vanaf het roosteroppervlak, dan kunnen we op dat tijdstip een kelderemissievaststellen van2,67 mg.min'. Nemen wetevensaandat deze kelderemissieover de
gehele meetperiode constant isgeweest, dan levert devermindering vande gemeten
emissiewaarden met 2,67 mg.min' deemissievanaf het roosteroppervlak op. Dit leidt tot
eencumulatieve emissievanaf het rooster van 5,14g ammoniak. Dit betekent dat 62%van
detotale emissie afkomstig isvanaf het rooster. Hierbij moet opgemerkt worden dat,
evenals indevorige paragraaf, defrequentie waarmee ende matewaarin een oppervlak
wordt bevuild,bepalend zijn voor deverhouding tussende rooster- ende kelderemissie.
Voor de mestbehandeling installenwordt gezocht naar systemenwaarbij de hoeveelheid
urine enfaecesdie op destalvloer achterblijft zo minimaal mogelijk is.Dit heeft geleid tot
deontwikkeling van roosters en hellende stalvloeren met eenspeciale toplaagafwerking.
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Om het effect vandezevloerafwerkingen op de ammoniakemissie vanuit eenstalgoed te
kunnen inschatten,kan indesimulator voor dezegevallen niet de mengselmethode
worden gebruikt. Bijdeze methode zou namelijk bij dichte vloeren al het aangebrachte
materiaal op devloer achterblijven endit zou zekertot eenhoge emissie leiden.Bijde
urine-sproeimethode zaleenvergelijkbaar afspoeleffect optreden alsbij een urinelozing
door een koe op eenhellende vloer. Alleen de laatste methode isdanook bruikbaar om
de invloed vanvloervarianten op deammoniakemissie te bestuderen.
4.5 Ammoniakemissie onder niet-standaard omstandigheden
Vante voren staat eigenlijk alvastdat enige afwijkingen zullen optreden tussen het resultaatvandeexperimenten en het gegeven model.Zogaat detheorie uit van volledig
homogene,goed geroerde oplossingen.Inwerkelijkheid zal bij hoge emissiesnelhedende
diffusie inde urine-faeceslaageensnelheidsbeperkende factor vormen.
Infiguur 5iste zien dat bijde hogetemperatuur (19°C)de mestop het roosteroppervlak
eerder uitgeput raakt met alsgevolg dat deemissiezelfsdaalt tot onder decurvevoor de
ammoniakemissie bij 9,5°C Ook isindefiguur te zien dat deemissiecurven elkaar nog
een keer kruisen.Deverklaring hiervoor isdat, alsook bij9,5°C de mestop het rooster
uitgeput raakt,de gemeten emissie in beide gevallen alleen afkomstig isuit de kelder en
eenmestkelder emitteert meer ammoniak bij 19°Cdan bij 9,5°C.Ondanks de verwaarlozing vande kelderemissie in het model geeft desimulatie eenveel hogereemissie.
Blijkbaar isdeaanname dat de mestlaag op het rooster te vergelijken ismet een goed
geroerde oplossing vooral bij hogetemperaturen niet correct.
Deoverdrachtssnelheidsconstante (kdlf)hangt af vande luchtsnelheid.Inhet bovenbeschreven model wordt eenempirische relatie gebruikt waarin de luchtsnelheid voorkomt tot de macht 0,8.Voor degebruikte snelheden betekent dit dat de piekemissie bij de
hoge luchtsnelheid 1,4 keer groter isdan bijde lage luchtsnelheid.Degevondenverhouding bedraagt 1,2:1.Blijkbaar zijnook andere processenzoalsbijvoorbeeld dediffusie in
demestlaag op het rooster endediffusie vandeammoniak uit de kelder snelheidsbepalend. Dezeworden door de luchtsnelheid boven het roosteroppervlak niet beïnvloed.
Infiguur 7valt op dat de laagsteconcentratie een beeld geeft dat nogal afwijkt vande
twee andere concentraties.Deoorzaak hiervan iswaarschijnlijk dat tengevolge van de
lageconcentratie ook de pHgemiddeld lager istijdens het emissieproces.Daarnaast ishet
mogelijk dat de roosteractiviteit iets isgedaald door het lagere ureumgehalte inde urine.
Ondanks deze afwijking kangeconstateerd worden dat deammoniakemissie globaal
rechtevenredig ismet de ureumconcentratie, zoalsdoor detheorie ook voorspeld wordt.
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5 Conclusies
Detot nutoe verkregen resultaten laten zien dat deopstelling geschikt isom het directe
effect vaneenwijziging indeconstructie vaneen rooster, of eventueel zelfs het gebruik
vaneenanderetype vloerdeel,op deammoniakemissiete meten.Vooral het controleerbaar zijn vanalle van belang zijnde factoren levert eengroot voordeel op ten opzichte van
emissiemetingen inechte dierhuisvestingen. Met behulp vandit modelsysteem isdan ook
het effect van een mestbehandelingstechniek op deammoniakemissie goed inteschatten,
waarna eenvolgens desimulatormetingenveelbelovende techniek nader onderzocht kan
worden in praktijksituaties.
Hetwaargenomen emissiegedrag na het aanbrengen van urine of een urine-faecesmengsel op een 'vuil' vloeroppervlak kanverklaard worden met een model waarin een
snelle ureumafbraak, binnen 1-2 uur,wordt gevolgd door deammoniakvervluchtiging die
onder standaard omstandigheden relatief langzaam verloopt. Nacirca 24uur isde totale
hoeveelheid gevormde ammoniak vervluchtigd.Inhet modelsysteem ishet aandeelvande
emissievanaf het roosteroppervlak aan detotale emissie uit hetsysteemzeer aanzienlijk
(circa60%).Erzijnsterke aanwijzingen dat dit ook geldt voor praktijkstallen voor rundvee
(Huis in 't Veldet al.,1992).Emissiebeperkendemaatregelen waarbij deze roosteremissie
wordt tegengegaan, zijn voor rundveestallen dan ook belangrijk alsmogelijke richting
waarin deoplossing voor het ammoniakemissieprobleemgezocht kanworden.
Uit de metingen blijkt duidelijk het belang vaneen 'vuil' oppervlak bij deomzetting van
gemakkelijk afbreekbare stikstofverbindingen tot ammoniak. Toevoeging vanversefaeces
heeft bij een 'vuil' oppervlak dan ook geen snelheidsverhogend effect op de ureumafbraak. Deoorzaken vandeactiviteitsstijging van het oppervlak verdienen in toekomstig
onderzoek meer aandacht. Onderzocht zou kunnen worden of de indit rapport
genoemde vermoedelijke oorzaak, namelijk destijging vande microbiëleactiviteit op het
oppervlak, ook inderdaad alsde belangrijkste oorzaak moet worden aangemerkt. Ook kan
onderzocht worden of deze activiteitsstijging te voorkomen is.
Detoevoeging van urine (hoeveelheid enfrequentie) blijkt van zeer grote invloed te zijn
op deammoniakemissie. Mestbehandelingstechnieken waarbij het contact tussen urine en
bevuilde stalvloeren zo minimaal mogelijk wordt gehouden,zijn dan ook aante bevelen
alsmogelijke emissiebeperkende maatregelen. Hiertoe moet de urine snelvande stalvloer
afgevoerd worden naar een nagenoeg gesloten kelder.
Eentemperatuurverhoging van9,5 naar 19,0°Cleidt tot eentoename van de emissiepiek
met 50%.Dezetoename isminder sterk dan op grond van het opgestelde model te
verwachten is.Eentoename vande luchtsnelheid over het roosteroppervlak van 1?naar
19cm.s' leidt tot eentoename vandeemissiepiek met 20%,ook dit isminder dantheoretisch uit het model afgeleid kanworden. Misschien zou het model verfijnd kunnen
worden door ook dediffusie vanammoniak inde mestlaag zelf in de beschouwing meete
nemen. In ieder geval ishet gewenst om de ammoniakemissie bij meer temperaturen en
luchtsnelheden te meten en dit te vergelijken met devoorspellingen die uit het model
voortkomen.
Het effect vandetotale stikstofconcentratie (Nk)vande urine op deammoniakemissie is
sterk. Erisnagenoeg een lineair verband te constateren tussendeammoniakemissie en de
totale stikstofconcentratie. Opgrond vandezeconstatering verdient het aanbeveling om
te onderzoeken of door veranderingen in devoersamenstelling ook een reductie van de
ammoniakemissie iste bewerkstelligen.
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Summary
A model systemto measurethe influence of floor materials, manure treatment techniques
andclimate conditions on the ammonia emission from livestock buildings isdescribed.Two
procedures havebeen developed to spreadthe faecesand urine overthe floor surface
from whichthe ammonia emissionwasmeasured.Thefirst procedure consistsof homogenously spreading 5kg urine-faeces mixture (2:3)over the slatted floor. Inthe secondprocedure anamount of urine (2kg) issprinkled over apreviously with faecestreated surface.
The resultsshowthat afew hours (1à2hours) after applyingthe urine-faeces mixture
from dairy cattle on a'dirty' floor surface apeak inthe ammonia emission isrecorded.
Hereafter, aslow decreasestartstill after one 24hours'dayallthe produced ammonia has
beenvolatilized.Thetreatment with only urine results inaqualitatively comparable
emission behaviour. Theseresultscanbedescribed byamodel inwhich arapid urea
decomposition isfollowed byarelatively slow ammonia volatilization.The ureadecomposition on a'dirty' surface isfaster than canbe predicted onthe basisof the urease
activity of the useddairy cattle faeces.Thiscanbeascribedto an increase inthe microbiological activity on the floor.
An increase inthe environment temperature from 9.5to 19.0°C causesan increaseof the
emission peak by 50%.Theemission peak isabout 20%higher whenthe air velocity over
the slatted floor isvariedfrom 12to 19cm.s'.The model predictsfor both increasesa
stronger effect onthe ammonia emissionthan hasbeenobserved.
Experimentswith urine-faeces mixtures inwhichthe amount of nitrogen inthe used urine
varies,showthat the emission linearly depends onthe nitrogen concentration of the urine.
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