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In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie. 
 

 

Werkingsproces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berekening ventilatiebehoefe 

 
Aantal tunnels Omschrijving maximaal m³ / uur per 

tunnel % verse lucht ventilatie m³/uur 
tunnel 

per Totaal m³ ventilatie

5 fase pasteurisatie en drogen 20.000 50% 10.000 50.000

vulhal halafzuiging    30.000

opslaghal halafzuiging    20.000

      
Maximum ventilatiebehoefte  m³/uur  m³/uur 100.000

 
 
 
 

Gegevens filterpakket type CF19 

 
Aanstroomoppervlak  7,0 m² 

Specifieke luchtbelasting maximaal 65.000 m3/uur 9.285 m³/m² aanstroomopp. 

Hoogte waspakket  2,1 m 

Contactoppervlak waspakket  2205 m² 

Capaciteit waspakket maximaal 65.000 m3/uur 29,47 m³/m² contactopp. 

Afmeting opvang waswater  6,0 m³ 

De ammoniakemissie wordt beperkt door de proceslucht te behandelen in een chemische luchtwasser. 

De chemische wasser type CVS 30-2100-HDPE is een tegenstroom waterwasser welke een ammoniakreductie van 99% realiseert. 

Het filterpakket heeft een hoogte van 2100 mm, pakketten worden continu besproeid met 200 m3/h aangezuurd waswater. 

Door de weerstand in het filterpakket wordt de lucht optimaal verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak. 

De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via de dubbele druppelvanger sectie de installatie. Bij passage van de ventilatielucht 

door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de was vloeistof. Middels toevoeging van zwavelzuur aan de 

was vloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. pH staat standaard ingesteld op 3,5 en de geleidbaarheid 

staat ingesteld op 204 ms/cm als deze waarde bereikt wordt dan pompt een aparte pomp een aantal liters uit de opvangbak. 

Hierna wordt er weer een bepaalde hoeveelheid vers water en zuur aan het de was vloeistof toegevoegd. 

Het spuiwater dat wordt afgepompt wordt opgevangen in bestaande polyestertank van 20 m3, als de tank volzit dan wordt het 

spuiwater afgevoerd. 
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Verder hangt de hoeveelheid spuiwater af van condensvorming in het systeem, veel condens zorgt voor meer spuiwater. 

Totaal spuiwater hangt erg af van de NH3 gehaltes in de processlucht. Dit hangt af van compost en tunnel systeem. Opmerking: 
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per wasser totaal 

Totaal ventilatie behoefte 130.000 m³ / uur 65.000 130.000 m³ / uur 

Netto aanstroom oppervlak 7,00 2 x 7 m² 

Doorsnede filterpakket Ø3000 2 x Ø3000 mm 

Lengte filterpakket 2.100 2.100 mm 

Lengte luchtwasser 8.500 8.500 mm 

Aanstroomoppervlak wasser 7,00 2x 7 m² 

Diepte waswater 850 850 mm 

Hoogte luchtwasser (uitstroomopening) 8.500 8.500 mm 

Specifiek waswaterdebiet 28,60 2 x 28,6 m³/m²/uur 

Inhoud waspakket 14 2x 14 m³ 

Contactoppervlak waspakket 2.205 2 x 2205 m² 

Aantal sproeiers per m² 15 2 x 15 stuks 

Opvang waswater (waterbuffer) 6 2 x 6 m³ 

Max. vermogen circulatiepomp 5,5 5,5 kWh 

Aantal circulatiepompen 2 4 stuks 

Drukval over het filterpakket ± 100 ± 100 Pa 

Totaal opgenomen vermogen circulatiepompen 80.000 160.000 kWh/jaar 

Besturingskast 230/400 230/400 Volt 

Totaal spuiwater 200-300 400-600 m³/jaar 

Totaal verbruik water 150-250 300-500 m³/jaar 

Afmeting centraal afvoerkanaal 2,0 2,0 m² 

Uitstroom oppervlak wasser 3,84 3,84 m² 

Ventilatie capaciteit 65.000 2 x 65000 m³/uur 

Uitstroom snelheid lucht 4,70 4,70 m/sec 

 



2x uitvoeren

Druppelvang sectie 2x

Sproeiers

-Capaciteit wasser 65.000m3/u
-Effectief oppervlak 150m2/m3
-Materiaal PP
-Afmeting ø3000 x 2100mm hoog
Filterpakket type CF19

Circulatiepomp 2x 100m3/u

Afpompen ammoniumsulfaat

Zuur dosering

PH sentor
EC sensor

Motorvermogen 75kW
65.000 m3/u bij 2200 Pa
Centrifugaal ventilator
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