
Milieutechnologie

De verwerking van huishoudelijk afval in Ierland vindt plaats in een aantal verwerkingsinstallaties. Sommige van 
deze recyclingfabrieken bevinden zich in de buurt van stedelijke gebieden en EPA (Environmental Protection Agency) 
kan aandringen op de mplementatie van een luchtzuivering om de geurhinder veroorzaakt door het recyclingproces 
te minimaliseren. Trevi heeft hiervoor een geurbestrijdingssysteem ontwikkeld om de geur van afvalrecyclinginstal-
laties voor uishoudelijk afval te verminderen. De luchtzuivering bestaat uit een ventilatiesysteem om de geur uit 
de procesruimte te halen. De afgezogen lucht wordt over een voorfilter geleid om onzuiverheden te verwijderen, 
waarna een actiefkoolsysteem de geur verwijdert.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het ventilatiesysteem ten aanzien van de luchtdichtheid van het 
gebouw, de ventilatiesnelheid en de afzuigpunten. Het is aangeraden om te ventileren via een lokaal afzuigpunt  n 
de buurt van de meest ruikende geurbronnen, zoals de ontvangst van het nieuw afval, de breker en trommels, ... 
Om tot een adequaat ventilatiesysteem te komen is een bepaalde ventilatiesnelheid (voldoende aantal luchtver-
versingen) nodig om de procesruimte in onderdruk te houden en lekkage van geur te voorkomen. In een luchtdicht 
gebouw kan de onderdruk worden bereikt met een lagere ventilatiesnelheid dan in een eer open gebouw. 

Het ventileren van de procesruimte kan extra voordelen hebben voor de installatie zelf, omdat het binnenklimaat 
verbetert. De luchtvochtigheid in de hal wordt onder controle gehouden en de corrosie als gevolg van de combinatie 
van vocht en corrosieve gassen wordt verminderd.

De geventileerde lucht wordt door een stoffilter gestuurd die de onzuiverheden, het vuil en de olienevel uit de 
lucht verwijdert voordat deze in het koolstofsysteem terechtkomt. De voorfilter moet met de grootste zorg worden 

ontworpen om vroege verstopping te voorkomen. De reiniging van 
de voorfilter ebeurt d.m.v. een sproeisysteem. Door middel van een 
drukmeting wordt verstopping van de filter gedetecteerd en kan de 
prefilter onmiddelijk automatisch gereinigd worden. Fijne filtersyste-
men zoals mouwfilters zijn door de fijne structuur en door het hoge-
re drukverlies minder geschikt in nstallaties voor huishoudelijk afval, 
zeker als de lucht vervuild is met olienevel die niet uit een mouwfilter 
kan worden verwijderd.
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Binnen de verwerkingsfabrieken zijn verschillende geur-
soorten te onderscheiden. In het algemeen wordt opge-
merkt dat het ingezamelde afval voornamelijk vluchtige 
organische stoffen (VOS) uitstoot, zoals ketonen, vetzu-
ren, ... terwijl de opgeslagen afvalbalen hoge emissies 
van zwavelverbindingen hebben (H25, mercaptanen, ...). 
Om de geuruitstoot van deze verschillende bronnen te 
verminderen, heeft Trevi een geurcontrolesysteem ont-
worpen dat zowel VOC als H2S kan verwerken, gebaseerd 
op actieve kooltechnologie. De actieve kool die in ons sys-
teem wordt gebruikt is gepelletteerde  koolstof, die wordt 
gekenmerkt door een lage drukval en een hoge geurver-

wijderingscapaciteit. De kool kan in situ worden geïmpregneerd om de H2S-verwijderingscapaciteit te verhogen, 
afhankelijk van de behoeften van de specifieke installatie. De koolstof wordt in een horizontale container geplaatst 
met een sproeisysteem bovenop. Door dit sproeisysteem kan de kool worden gewassen om verstopping te voorko-
men in geval er onzuiverheden door de voorfilter zijn gekomen. 

Het systeem wordt op maat gemaakt, gebaseerd op de grootte van de proceshal en de geurbelasting. Het kan wor-
den geleverd in 1 container die een debiet tot 70 000 m³/uur verwerkt. Afhankelijk van de vereisten kan het systeem 
sterk geautomatiseerd worden en voorzien worden van SCADA of andere bedieningselementen die het gebruik sterk 
vereenvoudigen.

Trevi is een Belgische vennootschap die beschikt over een multidisciplinair team met milieuadviseurs, procesdeskundigen, program-
meurs en installateurs. Deze diversiteit biedt de klant het voordeel dat hij met één partner alle milieuproblemen kan oplossen van A 
tot Z en dit zowel in de domeinen water, lucht, bodem en energie. De consequente aanpak via onderzoek, pilootproeven, ontwerp, 
realisatie, opstart, opvolging en exploitatie staat garant voor de geleverde kwaliteit.
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