Biologische luchtwasser T.A.J.N.
Omschrijving: Biologisch luchtwassysteem met een gescheiden wassectie en een
biologische sectie (waterzuivering).
Biologisch luchtwassysteem voor varkensstallen die geheel voldoen aan door Groen Label
gestelde toelatingstoets. De beoordeling is door IMAG-DLO verricht onder projectnummer:
(beoordeling luchtwassysteem IMAG 53702.01 d.d. 1999-01-06.)

GROEN LABEL No. BB.96.10.042V1/D99.06.075, huidig nummer BWL 2008.05.V1

Het biologische luchtwassysteem voldoet aan de gestelde eis betreffende de reductie van de
ammoniakreductie met meer dan 70 % over langere tijd.
Hieraan is een onderhoudscontract tussen LAKA Milieu BV en de gebruiker verbonden. Een
onafhankelijke inspectie zal hierop op een willekeurig tijdstip controle verrichten (deze
verplichting is op elk luchtwassysteem van toepassing).
Dit door ons ontwikkelde luchtwassysteem is uniek, doordat het met een gescheiden
biologische- en was-sectie werkt. Hierdoor zijn er nagenoeg geen verstoppingen van de
vulpakketten in de luchtwasser, zodat de betrouwbaarheid en de continuïteit over een veel
langere termijn gewaarborgd is. Doordat er geen vervuiling optreedt zijn er nauwelijks
schoonmaak- en onderhoudskosten (1 maal per jaar).
Bij het schoonmaken wordt de biologische werking van het vulpakket niet verstoord. Deze blijft
in de biologische sectie aanwezig.

OMSCHRIJVING VAN HET LUCHTWASSYSTEEM
WASSECTIE (Luchtwasser)
De ventilatielucht wordt via een centraal afzuigsysteem, met behulp van een centraal
gemonteerde ventilator naar het luchtwassysteem gedrukt. Hier wordt eerst de vervuilde lucht
voorgewassen, zodat de stofdelen naar de biologische sectie worden afgevoerd. Dit voorkomt
de vervuiling van het vulpakket in de wassectie.
De ventilatielucht wordt verdeeld via een luchtverdeler, zodat er een goede verdeling van de
lucht in de wasser is.
De ventilatielucht wordt hierna door een vulpakket gedrukt. Hierboven bevind zich een
sproeibed van waswater. Door dit sproeibed wordt ventilatielucht met de ammoniak en de stank
uit de stal in contact gebracht met het waswater. De ammoniak en de stank worden
opgenomen in het waswater en deze worden afgevoerd naar de biologische sectie.

BIOLOGISCHE SECTIE

(Waterzuivering)

Het afgevoerde waswater met stofdelen, ammoniak en stank wordt in de waterzuivering, waar
een micro- biologisch proces plaatsvindt, omgezet in nitriet en nitraat. Deze waterzuivering
moet altijd warmer zijn dan 15 graden Celsius. Hier is er wel spuistroom. Deze wordt geregeld
door een op tijdgestuurde regelklep. Afhankelijk van de daarvoor gestelde waarden die door
IMAG-DLO zijn opgesteld, moet deze spuistroom afgevoerd worden (“ Inspectie van de
luchtwassystemen voor mechanisch geventileerde varkenstallen” regels voor het instellen van
het spuidebiet).
In de waterzuivering ontstaat op de bodem een kleine hoeveelheid slib, welke ontstaat doordat
stof vanuit de stal in het waswater komt. Het grootste gedeelte van het stof bestaat uit koolstof.
Deze wordt ge-oxideerd door de aanwezige zuurstof in het waswater.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
De luchtwasser wordt compleet gemonteerd aangeleverd.
De leidingen, pomp, regelkast en filterpakketten in de waterzuivering worden ter plaatse
gemonteerd.
De hoofd-onderdelen van de Luchtwasser bestaan uit:
 Ombouw van Kunststof; Polyester
 Vulpakketten kunststof PP
 Druppelvanger kunststof PP
 Luchtverdeler RVS
 Leidingen kunststof PVC
Capaciteit luchtwassers
30.000 M3 lucht
25.000 M3 lucht
20.000 M3 lucht
15.000 M3 lucht
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Waterzuivering (Biologische sectie)
 Materiaal Bassin; meestal beton volgens daarvoor bestemde voorschriften
 Vulpakket van kunststof (PVC en PE)
 Recirculatiepomp van RVS (met een werkdruk 2 bar)

mm
mm
mm
mm

De installatie is verder voorzien van:
 Druksensor voor het meten van maximale en minimale drukval in het
waswater.
 Druksensor voor het meten van maximale en minimale drukval in de luchtwasser voor
het vulpakket.
 Urenteller voor recirculatiepomp.
 Urenteller voor ventilator.
 Alarm melding signaalhoorn.
 Drukmeter die evenredig is met het waswaterdebiet
 Vlotter voor aanvullen waswater

De volgende emissiefactoren zijn vastgesteld :
A. Gespeende biggen
-0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,35 m²
leefruimte per dierplaats
-0,23 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m²
leefruimte per dierplaats.
B. Kraamzeugen
-2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar.
C. Guste en dragende zeugen
-1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting.
-1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting.
D. Dekberen
-1,7 kg NH3 per dierplaats per jaar.
E. Vleesvarkens
-0,8 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,8 m²
leefruimte per dierplaats.
-1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m²
leefruimte per dierplaats.

Voor eventuele vragen of een bezoek van onze vertegenwoordiger kunt u vrijblijvend contact
met ons opnemen:
LAKA Milieu BV
Noordermorssingel 7
7461 JP Rijssen ( Holland )
Tel 0548-514150
Fax 0548-514052
WWW.LAKA.NL
info@laka.nl

