.

:n
8

Geuren

'

-

Ilen van

Stlchtlng Toegepast Onderzoek W a t e t b e h e e i

Arthur van Schendelstraat 8 1 6
Postbus 8 0 9 0 , 3 5 0 3 R B U t i r r h t

Telefoon 0 3 0

-

1 3 1 1 1 9 9 01 2 3 4 0 7 S7

Geuremissiekentallen van
voorbezinktanks

Publikaties en het publikatieoverzicht
van de Stowa kunt u uitsluitend
besteilen bij:
Hageman Verpakken BV
Postbus 281
2700 AC Zoetermeer
tel. 079-3611188
fax 079-3613927
O.V.V. ISBN- of bestelnummer en
een duidelijk afleveradres.

BLAD

INHOUD

INLEIDíNG EN DOEL
OPZET EN UITVOERING VAN DE METINGEN
Inleiding
Mearnethoden
Monsternametechniek
Geur
Waterstofsulfide (H$)
Debiet
RESULTATEN
Algemene afgasparamekm
Geur en H#
Overige parameters
GEUREMISSIE-KENTALLEN
Vergeliikhg
van de resultaten met het bedrijfstaLondenoek
- vergelijl& van de resultaten met enkele k c a t uitgevoerde geuronderzneken
CONCLUSIES

BIJLAGEN:
1
GEGEVENS VAN DE ZUIVERINGSINSTALLATIES
2
BEREKENINGSWUZE VAN DE GEUREMISSIEKENTALLEN

1

INLEZDING EN DOEL

-

In opdracht van de Stowa is in de periode 1992 1994 een bedrijnstaLonde~ektot stand
gekomen voor m&mtrijding bij fioolwatrraiiveringsinrichtingen(nvzi's) [l].Em onderdeel
van dit ondenoek behelst het vaststeilen van emissiekexbllen voor de relevante gauemitterende odemielen van de d.Aan de hand van deze kentallen kan van elke willekeurige
nvzi, m combitie met de geometrie en bedrijfsgegevens, de geuremissie worden vastgesteld.
Onlangs zijn wagen gerem betreffende de geuremissies die optreden bij de v o o r m .
Dit geldt met name voor de verhouding van de geuremissiekentallenen voor de verhouding
van optredende geuremissies van de overstortrartden en M 0ppeNhk. Door Witteveen+Bos
is bij twee emissieondermeken(RW1Noordoostpolder. 1987 en RWZI Deventer, 1991) een
verhouding van de geuremissias bij de ovmtort en het tanlcopperviak gehanteerd van 3:l.
respectievelijk 4:l. De emissieverhouding die voortvloeit uit de ondenoeksrapporten en is
gebniikî voor het bedrijfstakondermek, wijk sterk af van deze verhouding. Deze verhouding
bedraagt, aniankelijk van het percentage vrij v e ~ a l 1:0,9
,
tot 1:6,2 (gemiddeld 1:2,5). Tevens
blijk dat voor een goede vergelijking van emissies uitgegaan moet worden van emiasiekentallen. In opdracht van Stowa is door DHV in februari 1995 een beperiû ondenoek uitgevoerd
om de geuremissieciJfers van voorttezinktanks nogmaals goed te vergelijken [2].Hieruit kon
geen eenduidige conclusie worden getrokken, waardoor er vragen bleven bestaan over de
betrouwbaarheid van de geuremissiekentallen van de voorbainltanls.
Om meer betrouwbare geuremissiekenialien te gemmren is aan DHV Milieu & Infrastructuur
opdracht verleend voor het uitvoeren van geuremissiemetingenbij de voohzinktanls van drie
m i ' s . Tijdens deze metingen zijn de volgende aspecten vastgesteld:

De absolute geuremissiekentallen van de overstort en het oppervlak van een voorbe

Pnktanlr.
De verhouding van de geuremissiekentallen van de overstort en het tanlroppe~~lak.
De v e r h o d i van de geuremissies van de overstort en het tanloppervlak

OPZET EN UITVOERING VAN DE METINGEN
2.1

Inleiding

Op drie meetdagen zijn aan de vwrbezinktanks van drie verschillende rwzi's geur- m H#metingen uitgevoerd. Op respectievelijk 15, 26 en 27 juni hebben metingen plaatsgevonden
aan de v o o r b e z i i , aanwezig bij R W 1 Zeist, Dedemsvaart en Emmen. Selectie van deze
v o o r b n i heeft met name plaatsgevonden op het criterium dat de voorbezinldanl
overdekt moest zijn, zodat de afgewgen lucht bemonsterd kon worden. Alie drie de vwrbez i & m h zijn aangesloten op persleidingen (0 96 vrij verval). De specifieke gegevens van deze
voorbeziaktanks zijn weergegeven in bijlage 1.
Het doel van deze metingen was het vaststellen van geuremissiekentallen die behoren bij de
overstortrand en het tankoppervlak. Ook is de verhouding van geuremiseies van de overstort
en het tankoppe~lakvastgesteld.
De kentallen dim bij dit onderzoek zijn vastgesteld, komen voort uit de r d t a t e n van geurmetingen, die bij een groot aantal rwzi's zijn verricht in de periode van 1985 tot eind 1992. Voor
dit onderzoek zijn geen afionderlijke emissiemetingen vemcht. De geuremissies die binnen
worden berekend aan de hand van deze kentallen, zijn gevalideerd door bij vier verschillende
rwzi's met behulp van snuffelploegmetingende geuremissie vast te stellen. De resultaten van
dit vergelijkend ondenoek gaven een betrouwbaar beeld.

Voor de vaststelling van de geuremissickentallen van de oversmrtrand en het t m b p p e ~ i a kis
gebruik gemaakt van twee methoden. Het gebruik van &m methoden is anianlrelijk van het
gegeven of bij de rwzi een gescheiden afzuiging van de overstort en het tanloppeniak
plaatsvindt.

Methode I (Gescheiden afiuiging van overstomatad en tankoppervkzkj
De volgende afgassen zijn bemonsterd:
afgas van de afzuiging van de overstortrand;
afgas van de afzuiging van het tankoppervlak;

Methode 2 (Gecombineerde @ging

van overstortrand en tankoppervlak/

De volgende afgassen zijn bemonsterd:
afgas van de gecombiirde afzuiging van de overstortrand en ha tankoppervlak onder
n o d e bedrijfsomstand'~gheden(situatie A);
afgas van de gecombiirde afmiging van de overstortrand en het taokoppervlak nadat
de iavoer van intluent in de v o o r b e z i i is stopgezet en de ruimte tenminate 3 maal
is ververst (situatie B);
omgevingslucht.
Bij RWZI Zeist en RWZI Dedemsvaart is een gescheiden afzuiging van de overstort en het
tankoppervlak aanwezig, zodat meetmethode 1 is toegepast. Bij RWZI Emmen is een gecombineerde afzuiging van de overstort en het taokoppervlak aanwezig. Bij RWZI Emmen is
daarom gebruik gemaakt van me&mhde 2.

Van bovenstaande afgassen is zowel de geurcoIlcentnitie als de H,S-concentratie vastgesteld.
Bovendien is de watertanperatuur bepaald.
Tijdens de metingen zijn tevens, op grond van informatie verstrekt door de bedrijfsleider, de
volgende procesgegevens en -parameters vastgelegd:
RWA- en DWA-aanvoer over een periode van tenminste 2 weken voor de meting;
RWA- en DWAcapaciteit;
Kantdiepte van de voorbainktanlr;
Diepte van het middelpunt van de voorbennldanl;
Overstorthoogte;
Zuurstofpercentage van het influent;
Sulfidegehalte van het influent;
pH van intluent.

2.3.1

Gem
De monstername geschiedde conform de voorschriften zoals die zijn vastgesteld in de norm
NVN282û "Olfactometrie".
De geurmonsters die genomen zijn van bovenstaande afgassen, zijn met behulp van een
zogenaamde Stack Sampler Diluter (SSD) aangezogen. Met dit apparaat kan het monster met
een nauwkeurig ingestelde verhouding met geurvrije stikstof worden voorverdund. Dit wordt
uitgevoerd om in eerste instantie een zodanige geurconcentratie te bereiken dat in het geurlaboratorium op snelle en adequate wijze de geurmmantratie kan worden vastgesteld. Voor
vaststelling van de werkelijke geurconwWaîie moed vanzelfsprekend nog gecorrigeerd worden
voor deze voorverdunning. Tevens wordt door voorverdunnen voorkomen dat condensatie
optreedt in het monster.
De geurconcentratie van de aangezogen omgevingslucht was zodanig laag dat g& voorverdunning noodzakelijk was. De geurmonsters werden daarom, zonder voorverdunning, door
middel van het Longmodel aangezogen. Hierbij wordt een geurmonsterzak onder vacuüm
gebracht zodat deze zich, na het openen van de op de zak aangesloten afsluiter, vult met de te
bemonsteren lucht. Indien geen buitenlucht maar lucht uit een andere ruimte wordt gezogen,
wordt nagegaan of het mogelijk is tijdelijk vanuit de buitenlucht aan te zuigen om een zo laag
mogelijk voorbelasting te verkrijgen. Is dit niet mogelijk dan wordt een monster van de
mimtelucht genomen.
De geurmonsters zijn b i e n 30 w door een door het NKO geaccrediteerd laboratorium
geanalyseerd.

2.3.2

Watersto2sulfide (H#)
Het H$-gehalte van de afgassen is vastgesteld met behulp van Dragerbuiijes.

2.3.3

Debiet
Om de emissie van H2S en geur vast te kunnen stellen, zijn de verschillende afgasdebieten
vastgesteld. Hiertoe zijn de (gemiddelde) afgassnelheid, vochtigheid, druk en temperatuur
j de afgassnelheid met
gemken. Deze meting uitgeioerd conform NEN-1~09096.~ i e r b izijn
behulp van een pitot-buis, de luchtvochtigheden met de natteboltemperatuur-methodiek en de
tempër~ren m 2 thermokoppels gemeten.

3

RESULTATEN

In tabellen 3.1,3.2 en 3.3 zijn de resultaten van de bepal'i van de algemene afgasparametem
weergegeven van de metingen bij respectievelijk de RWZI Zeist, Dedunsvaart en Emmen.

Tabel 3.1
Moetreeultaten van de RWW ZeM d.d. 15 iuni 1995

-

Afw

Afgas
snciheid

Temp.

Vocht

Debid

Debira

(m/s>

('C)

(gln&k)

nig-natmll

md.-natih4

Ovastott

- Tsnloppc~iak

10.7

14

10

1.258

1.350

11.8

14

10

7.231

7.760

. .es

9

hWh&4X&

1)

Spudaardcndities

273 K, 101,3 kPa, nat
293 K, 101.3 kF% nat

Tabel 3.2
M e h s- u W m van de RWW Dedemwaart d.d. 27juni 1995
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Tabel 3.3
Meetresultatai van de RWW Emmen d.d. 26 juni 1995
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3.2

Geur en 4

s

De geurnsultaten van de metingen aan de voorbezinltanlrs van de RWZI's Zeist. Dedeniavaart
en Emmen zijn respectievelijk weergegeven in de tabeïlen 3.4, 3.5 en 3.6. in deze tabellen
zijn m l de werkelijke geuremissie ais de geuremissie gecorrigeerd voor de geurconcentratie
van het ingaande afgas weergegeven.

Tabel 3.4
Resultaten van de geurmeblngen Mj de RWD Zeist d.d. 15 juni 1995

in de dagen voorafgaande aan de geurmetingen bij de RWZI Dedemsvaart was een jaargemid-

delde hoeveelheid regen gevallen (zie bijlage 3). Ook de weenwondities waren ais voor het
jaar gemiddeld aan te merken.
in het afgas aíkomstig van de overstort en het tanlropperviak ie geen &S waargenomen. De

H$-concentratie van deze afgassen was derhalve kleiner dan de detectiegrens van de Drägerbuisjes, te weten 0.2 ppm.

Tabel 3.5

Resiutaten van & geuimetinpen bi/ & RWZI Dedemwaa
Bron
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In de dagen voorafgaande aan de geunnetingen bij de RWZI Dedemsvaart was er geen of
nauwelijks regen gevallen (zie bijlage 3). De omgevingeteniperatuur was hoger dan gemiddeld
voor het seizoen.
De H,S-concentraties van het afgas afkomstig van de overstort en het tankoppe~hkbedroegen
is, in tegenstelling tot de overige
respectievelijk 2.3 en 0,2 p.Deze &S-co-ie
metingen, vastgesteld met een &S-monitor met een detectiegrens van 0.1 ppb.

Tabei 3.6
Resultaten van de geurmetingen bii RWZI Emmen d.d. 26 Juni 1995
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In de dagen voorafgaande aan de geurmetingen bij de RWZI Emmen was er geen of nauwe
lijks regen gevallen (zie bijlage 3). De omgevingstemperatuur was hoger dan gemiddeld voor
het seizoen.
Er moet worden opgemerkt dat, afhankelijk van de mate van regenval, 10-U)% van het
intheut naar de v o o r ó e z i i bestaat uit proceswater ahrustig van de slibdroger. Dit
proceswater heeft hoogstwaarschijnlijk een zeer hoge geuremissie tot gevolg.
De i@-concentratie van het afgas in situatie A en in situatie B bedraagt respectievelijk 10 en
3 m.

De RWA- en DWA-aanvoer over een periode van tenminste 2 weken voor de ineting zijn
weergegeven in bijlage 3. De RWA- en DWA-capaciteit van de voorbennldanlr, de kantdiepîe
en de diepte ter plaatse van het middelpunt van de voorbezinktanlr en de overstoahoogte zijn,
voor zover beschikbaar, weergegeven in bijlage 1.
De temperatuur van het water in de voorbezinktanl is weergegeven in tabel 3.7.

Tabel 3.7
Temperatuar van het water in Q voorbe

' ''

4 tijdens de meöngen

I RWZI Zeist I RWZI Dedemsvaart 1 RWW Emmen
waU
-I

(Q

I

11

l

22.1

1

12.6

Gegeyens van het zuurstofpercmîage, het sulfidegehalte en de pH van influent van de drie
RWZI's waren niet beschikbaar.

Op basis van de resultaten weergegeven in hoofdstuk 3 kunnen geuremissie-kentallen worden
vastgesteld voor de geuremissie van de overstort m het tankoppervlak van een voorbennldanlr
waar water met behulp van persleidingen wordt aangevoerd. 6helateerd aan het bedrijfstakondemek betekent dit dat hetondemek heeft plaatsgevonden in de categorie "Aanvoer vrij
De berekeningswijze van deze kentden is weergegeven in bijlage 2.
De resulterende kentallen zijn weergegeven in tabel 4.1.

T M 4.1
iekentallen op basis van de afiondezYlke m m e n esn & voorbezinktanks
van RWZI Zeist, RWW Dedemsvaait en RWZI Emmen
C

I

RWZI

I Kental overstort I Kental tankoooervlak I

Zeist

I

Emmen

7.1

5.556

1

304

Uit de resulterende geuremissies en geurkentallen is de verhouding van de overstort tot het
tankoppervlak worden vastgesteld. Deze verhouding is weergegeven in tabel 4.2 en vloeit vort
uit de resultaten van de afzonderlijke metingen.

RWZI

Verhouding kentallen
overstort: tanloppervlak

Emmen

18: 1

4.1

Vergei@@ van de resultaten met het beäriifstakondenoek

In het bedrijfstakonde~kstankbestrijding op rwzi's zijn, op basis van de in het verleden
uitgevoerde geurondermeken, emissiekentallen bepaald voor verschillende onderdelen van
rioolwaterniiveringsinrichtingen. De emissiekentallen voor de overstort en het tanlroppewlak
bedragen bij een percentage aanvoer vrij verval rioolstelsel van 0-2556 respectievelijk 37
ge1m.s en 17 ge/m2.s. In de in het verleden uitgevoerde onderzoeken bij de afzonderlijke
RWZI's liggen de geuremissiekentallen behorend bij de overstort tussen 2 3 618 ge1m.s (bij
0-25%vrij vewai rioolstelsel). De geuremissiekentallen bij de afzooderlijke RWZI's behorend bij het tankoppervlak liggen in het bereik van 1,2- 130 ge1d.s @ij 0-2556 vrij verval
rioolstelsel) 121.
De kentallen resulterend uit de geurmetingen aan de voorbeWiLtank aanwezig bij RWZI Zeist
(27,9 ge1m.s resp. 7,l ge1d.s) liggen in dezelfde orde grootte als die in het bedrijfstakonderzoek.
De metingen aan de voorbezinktank bij RWZI Dedeasvaart (393 ge/m.s resp. 69,8 ge1d.s)
hebben geresulteerd in geuremissiekentallen die een factor 11 (overstort) en een factor 4
(tankoppervlalr) groter zijn dan de gemiddelde waarde die is vastgesteld in het bedrijfstakonderzoek. Deze kentallen vallen echter wel binnen de hierboven genoemde range van kentallen
in het bedrijfstakondenoek, waarop het gemiddelde kental is gebaseerd. &n mogelijke
verklaring voor de betrekkelijk hoge kentallen is dat de regenval in de dagen voorafgaande aan
de metingen nihil was.
De metingen aan de voorbezinktank bij RWZI Emmen (5556 ge1m.s resp. 304 ge1d.s)
hebben geresulteerd in geuremissiekentallen die een factor 150 (overstort) en een factor 18
(mkopperviak) groter zijn dan de gemiddelde waarde in het bedrijfstakondmoek. Een
mogelijke verklaring is dat in deze voorbennlrianlr afhankelijk van de regenval 10-2056 van
het infiuent bestaat uit proceswater afkomstig van de slibdroger. Dit gegeven is pas na afloop
van de metingen aan DHV bekend gemaakt. Het proceswater van de slibdroger heeft hoogstwaarschijnlijk een hogere geuremissie tot gevolg. Daarnaast was de regenval in de dagen
voorafgaande aan de metingen nihil. Aldus worden de resultaten van de nietingen bij RWZI
Emmen als niet representatief beschouwd.
Tevens geldt in zijn algemeenheid dat de metingen waarop het bedrijfstabdemek zijn
gebaseerd, hebben plaatsgevondai in een periode waarbij de geuranalyse in Nederland nog
niet geheel was geharmoniseerd conform NVN2820. Dit kan tot gevolg hebben dat momenteel
gemeten geuremissies tot een factor 4 hoger kunnen zijn dan toendertijd is gemeten.
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Vergeiijkhg van de resultaten met enlele recent uitgevoerde geuronderzoekca
Enkele jaren geleden zijn door Witteveen+Bos gmimdenoeken uitgevoerd (RWZINoordoostpolder, 1987 en RWZI Deventer, 1991 [3]). In deze geurondenoeken is een verhouding
van de geuremissies van de overstort en het tankoppewlak gehanteerd van respectievelijk 3:l
en 4:l. Deze gehanteerde verhouding was een veronderstelling en was niet gebaseerd op
emissiemetingen bij RWZI Noordoostpolder en RWZI Deventer. De verhouding wijkt sterk af
van de verhouding in het bedrijfstakondermek (1,1:1),en wordt thans niei meer gehanteerd
door witteveen+&.
De verhouding van geuremissies is diameterafhankelijk wat door onderstaande gegevnui wordt
aangegeven. De verhouding van geuremissies is aldus geen goede basis voor vergelijking van
gegevens afkomstig vasn vemchillende RWZl'a. De verhouding van geuremissiekentallen is
d i i l i j k en wordt daarom gehanteerd.

Tabel 4.3:
Verhouding van de emissies van werstort en voorbepnltark voor twee instellaties
RWZI

Diameter voorbezinktank

(4

Verhouding geuremissies
overstort : tankoppervlak

Zeist

30,9

0,s : 1

Dedemavaart

160

1.4 : l

5

CONCLUSIES
De kentailen uit de geurmetingen aan de voorbezinldanlr van de RWZI Zeist en van de RWZI
Dedemavaart, liggen in dezelfde ordegrootte ais die in het bedrijfstalondazoek voor installaties met een percentage vrij verval van O tot 25 46.
De kentailen uit de geurmetingen aan de voorbezinkm& van de RWZI Enmien, zijn hoger dan
die in het bedrijfstalrondenoek. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat bij deze
installatie tevens afvalwater van de slibdroger wordt aangevoerd. De bij deze metingen
verhegen gegevens zijn daarom niet representatief.

[l] STOWA, Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op rwzi's, april 1994.
- 9604
Deel Onderzoeksresultaten
Deel Handleiding voor het vaststeUen van geuremissies bij rwzi'a.
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-

[Z] DHV Milieu & infrast~ctuwBV, Beschouwing geuremissie-kentallen vwrbezinktauk
en overstort zoals deze zijn vermeld in het bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op
rwzi's, MT-RE950363.8 februari 1995.
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Witteveen+Bos, geuronderzoeken uitgevoerd aan RWZI Noordoostpolder (1987) m
RWZI Deventer (1991).

BIJLAGE 1

GEGEVENS VAN DE ZUIVERINGSINSTALLATIES

RWZI ZEIST (75.000 i.e.)
Er zijn twee overeenkomstige voorbezinkianks aanwezig. Er is gemeten aan de voorbezinliank
die het dichtstbij de ingang van het terrein is gelegen.

Vrij vmd

RWAapciteit
DWAcnwitcit

RWZI DEDEMSVAART

Er is gemeten aan voorbezinlrtank 2.

RWZi EMMEN

