MILIEUTECHNOLOGIE

Hexion Specialty Chemicals - Barbastro (ES)
Zuivering van VOS geladen gasstroom

Hexion, wereldleider in gespecialiseerde chemicaliën,
nam contact op met Trevi om een op maat gemaakte
gaszuiveringsinstallatie voor VOS te ontwerpen, assembleren en op te starten.
Voor de zuivering van de afvalgasstroom is een 3-traps
behandeling voorzien:
Fase 1. Peak shaving om piekconcentraties in de
gasstroom te stabiliseren
Fase 2. Biofiltratie als de belangrijkste stap om de
VOS-componenten af te breken
Fase 3. Polijstende actieve kool filtratie om de
resterende VOS-componenten te adsorberen
Deze 3 fases zijn samen met een technische ruimte, in
een container van 12m ingebouwd.

1.
Peak shaver
De peak shaver wordt gebruikt in een opwaartse stroommodus (gas van onder naar boven).
Een peak shaver is verreist door de voortdurende emissie
van VOS-geladen gassen. Deze peak shaver adsorbeert
tijdelijk de verontreinigde stoffen tijdens emissie en
geeft ze geleidelijk terug vrij nadien.
Een continu gasstroom over het koolbed is nodig om 1)
de vluchtige stoffen te desorberen uit de kool na de piek
en 2) de adsorptiehitte te verwijderen.
Om het risico op oververhitting te reduceren, voorziet
Trevi een special geselecteerd type van aktieve kool in de
peak shaver.

3-traps behandeling van VOSgeladen afvalgasstroom

Daarnaast zijn volgende veiligheidsmaatregelen voorzien:
 meten van temperatuursverhoging boven het koolbed
 meten van de CO-concentratie na het koolbed
Op basis van deze metingen kunnen volgende acties ondernomen worden:
 automatische activatie van het sproeisysteem over het
koolbed in de peak shaver (gebaseerd op de temperatuursverhoging boven het koolbed in de peak shaver)
 omleiding behandelingseenheid
2.
Biofilter
De biofilter wordt gebruikt in een neerwaartse stroommodus (gas van boven naar onder).
In de biofilter vloeit het VOS-geladen gas door een laag
bestaande uit een organische drager. Op het oppervlak
van deze drager zal er zich een microbiële gemeenschap
ontwikkelen die de solventen in het afvalgas zal afbreken. Om een minimum temperatuur van het afvalgas te
behouden, worden verwarmingselementen gemonteerd
aan de luchtinlaat van het gas in de biofilter.
De keuze van het draagmateriaal voor de biofilter is belangrijk omdat het 1) stabiel genoeg om een lage drukval
een langere periode te handhaven en 2) in staat zijn om
de nutriënten te leveren aan de micro-organismen die
niet aanwezig zijn in het afvalgas (N, P, ...). Daarnaast
moet het draagmateriaal kleine pH-afwijkingen als gevolg van microbiële activiteit kunnen bufferen.

Oppervlakte biofilter met geïntegreerd
irrigatie systeem

De container is gevuld met een mengeling van lagen
basis materiaal, een pH-buffer materiaal en voedingsstoffen met langzame afgifte. De functie van deze laag is
de microbiologische afbraak van vluchtige organische
stoffen.
De oppervlakte van de biofilter wordt geïrrigeerd met
een water irrigatiesysteem, die een homogene bevochtiging voorziet. Dit is nodig omdat de microbiële afbraak
van VOS in de biofilter kleine hoeveelheden van metabole warmte produceren die het afvalgas licht opwarmen
(=drogen) bij het passeren van de biofilter. De irrigatie is
geautomatiseerd.
Een nutriënten doseerpomp (gemonteerd in de technische ruimte) voegt regelmatig voedingsstoffen toe aan
de biofilter via het irrigatiesysteem. Voedingsstofdosering zorgt voor een hoog niveau van nutriënten (N) in
de biofilter. Deze voedingsstofdosering is geautomatiseerd.
3.
Polijstende actieve kool filtratie
De polijstende actieve kool filter wordt gebruikt in een
opwaartse modus (gas van beneden naar boven).
Na het biofilter compartiment, wordt een polijstende
actieve koolfilter voorzien. De polijstende actieve koolfilter zal na biofiltratie het residu van de VOS componenten absorberen teneinde de totale VOS verwijdering te
verhogen.

Verwarmingselementen om een optimale
afvalgastemp. te bekomen voor de biofiltratie
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Trevi is een Belgische vennootschap die beschikt over een multidisciplinair team met milieuadviseurs, procesdeskundigen, programmeurs
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.

