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SAMENVATTING
In opdracht van - en in samenwerking met de Stuurgroep Mestproblematiek
Noord-Brabant isdoor de firmaJosefvan Opbergen een onderzoek uitgevoerd
naar de praktische toepassingsmogelijkheden van een door deze firma
ontwikkeld procédé voor de verwerking van kalvergier. Het systeem bestaat
uiteenvoorbehandelingvandekalvergiergevolgddooromgekeerdeosmose.
HetdoelvandefirmaJosefvanOpbergenismetbehulpvanomgekeerdeosmose
dekalvergier tescheiden ineenloosbaareffluenteneenzokleinmogelijk
volumegeconcentreerdekalvergier.
In eerste instantie is als voorbehandeling een systeem van flocculatie/sedimentatieonderzocht.
De omgekeerde osmose van de voorbehandelde kalvergier is in het algemeen
zonder problemen verlopen. Alleen trad regelmatig verstopping van de voor
dezeomgekeerdeosmose-installatienoodzakelijkevoorfilters (10urn)op.
Later zijn experimenten uitgevoerd met voorbezinking gevolgd door
microfiltratiealsvoorbehandeling.
Via de beproefde methode van verwerking via voorbehandeling en omgekeerde
osmose is bij de experimenten in Nistelrode, met de hierbij gebruikte
kalvergier, eenvolumevermindering van 55 tot 60 %verkregen,berekend ten
opzichtevandeoorpronkelijkekalvergier.
Lozingvandegezuiverdevloeistofophetoppervlaktewater ismetnamedoor
dehogeCZVenNH4-N -concentratiesnietzondermeermogelijk.Uitaanvullend
onderzoek dat elders isuitgevoerd, isvolgens de firmaJosefvan Opbergen
geblekendatdeverderezuiveringvanhetpermeaatmogelijkis.
Doorde firmaJosefvanOpbergenzijndekostenvandebehandelingvan 1nH
kalvergier -viavoorbezinkenenmicrofiltratie -geschatopDM15,-(caHF1
17,-)vooreeninstallatiemeteencapaciteitvan25.000m^perjaar.

1.INLEIDING
Debeproeving inNistelrodevaneendoordefaJosefvanOpbergenontwikkeld
procédévoor deverwerking vankalvergier, die isuitgevoerd indeperiode
29junitot14juli1988,wasineersteinstantiebedoeldalseendemonstratie van deze verwerkingsmethode voor kalvergier, in aanwezigheid vanvertegenwoordigersvandeStuurgroepMestproblematiek,vanhetIMAGenvanTNO.
DoordefirmaJosefvanOpbergenwordtsinds1985onderzoekverrichtnaarde
ontwikkelingvandezemethode.Daarbij ishetsysteem gedurende eenperiode
vanenigemaanden indepraktijkbeproefd.Ondermeer isditbijeenkalvermester inDaarle (Lubbers)gebeurt.
Hetsysteembestaatuittweeonderdelen:
1.De voorbehandeling van de kalvergier om deze geschikt te maken voor
zuiveringviaomgekeerdeosmose
2.Deontzoutingvandevoorbehandeldekalvergierdoormiddelvanomgekeerde
osmose
Schematischkanditalsvolgtwordenvoorgesteld.
Kalvergier

i
Voorbehandeling
J,
OmgekeerdeOsmose

>Dikkefraktie
+
>Concentraat

} Afvoerencqverderverwerken

Permeaat

i
Lozen(riool)
Methetsysteemwordthetvolgendebeoogd:
-Concentreringvandekalvergier ineenkleinvolume
-Hetverkrijgenvaneenmeststof (dikkefraktie+concentraat)
-Hetverkrijgenvaneenloosbaareffluent (permeaat)
Aanhetbeginvandebeproeving inNistelrodebleekdatbijdevoorbehandeling van de kalvergier problemen optraden. Het relatief hoge droge stofgehalte van de gebruikte kalvergier is hierbij waarschijnlijk van invloed
geweest. Als gevolg hiervan is de oorspronkelijke opzet gewijzigd en zijn
veelexperimentenuitgevoerdterverbeteringvandezevoorbehandeling.
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Tijdens debeproeving zijnbehalve doormedewerkers van de firmaJosefvan
OpbergenookdoormedewerkersvandeStuurgroepregelmatigmetingenverricht
enmonstersgenomenvooranalysevandeverschillendeprocesstromen.
DeanalyseszijnuitgevoerddoorhetIMAGenhetC.C.L.teVeghel.
Deresultatenvandezemetingenenanalyseszijninditrapportverwerkt.
Aanvullend isopbasis vande experimentele resultaten door de firmaJosef
van Opbergen eenkostenschatting gemaakt voor deverwerking van kalvergier
vooreencapaciteitvan25.000m^en100.000nHperjaar.Dezeberekeningis
alszodanigalsbijlage 3inditrapportopgenomen.

2. MATERIAALENMETHODEN
2.1Voorbehandelingvandekalvergier
Devoorbehandelingvandekalvergierwordtuitgevoerd omdeaanwezige (niet
opgeloste) deeltjes,welke een vervuilende werking op de membranen kunnen
hebbenteverwijderen.
Bij de oorspronkelijke opzetvan devoorbehandeling werd aan de kalvergier
vlokmiddel(poly-electrolyt) toegevoegd, waarna deze via een in de leiding
gebouwdestatischemengerdooreenfilterzak(maaswijdte450urn)werdgeleid
omhetslibaftescheiden.
Bij de eerste vlokkings-experimentenbleek dat toevoeging van eenhulpstof
(bentoniet)noodzakelijkwasomeengoedevlokvormingteverkrijgen.
Ookdeslibafscheidingviadefilterzakbleek,vanwegehetgroteslibvolume,
problematisch. Voor de afscheiding van het slib is daarom overgegaan op
bezinking,gevolgddoorafzuigenvandebovenstaandevloeistof.
Devolgendevoorbehandelingsmethode istenslottevastgesteld:
Aan eenhoeveelheid kalvergier wordt bentonietoplossing envervolgens,via
eenstatischemengerineenleiding,poly-electrolytoplossingtoegevoegd.
Tenzijandersvermeld isdevolgendemengverhoudingtoegepast:
10001kalvergier
2501bentonietoplossing (2%)
251poly-electrolietoplossing (0,5%)
Het mengsel wordt in een bezinkvat geleid. Na de bezinkperiode wordt de
bovenstaande vloeistof viahet 450um filter overgepompt inhet voedingvat
vandeomgekeerdeosmose.
Bijdebeschrijvingvandeexperimentele resultatenwordtnader ingegaanop
deverschillende vlokkings- en slibafscheidingsexperimenten diezijnuitgevoerd.
Naast dehiervoor beschreven methode ismicrofiltratie als voorbehandeling
beproefd.
Demicrofiltratie isuitgevoerdmethollevezelmembranenvandefaX-flowin
een proefinstallatie van TNO. De gebruikte membranen zijn hydrofiele
composietmembranen (vezeltype 87111719). Het membraanoppervlak was 0,4 m^,
deporiediameter0,2urn.Devolgendeconditieszijntoegepast:
Systeemdruk
2bar
Circulatiedebiet 2m3/h
Concentrering
10maal

2.2 Uitvoeringvandeomgekeerdeosmoseexperimenten.
De omgekeerde osmose experimenten zijn uitgevoerd met eenproefinstallatie
vandefaJosefvanOpbergenvanhettypeTUCTA.
De installatie bevatte twee "stapels" vlakke plaatmembranen van polyamide
met eenoppervlak van 6m^per stapel.Tervermindering vanvervuilingvan
demembranenzijnvoorfiltersvan10en5umaangebracht.
Deconcentreringvandevoorbehandeldemestisladingsgewijsuitgevoerd.Dit
betekentdathetconcentraatvandeinstallatiecontinuisteruggevoerdnaar
hetvoedingsvatvandeomgekeerdeosmosetotdegewenste concentreringsgraad
isbereiktendathetpermeaatcontinuisafgevoerd.
Devolgendeconditieszijntoegepast:
Systeemdruk
50of 60bar
Circulatiedebiet 800of1000l/h
Concentreringsgraad: 2tot7maal
Deinstallatiewasvoorzienvanregistratieapparatuur,waarmeeonderandere
detemperatuur,hetpermeaatdebietendesysteemdrukzijngeregistreerd.
2.3Toegepastekalvergier
Gedurende deexperimenten istweemaaleenhoeveelheid kalvergier aangevoerd
afkomstig van een kalvermester uit de omgeving van Nistelrode. De voeding
vandekalverenwasvanhetmerkAlpuro.Dekalverenwarenbijnavolgroeid.
Bijdeveschillende experimentenzijnsteedskleinehoeveelhedenkalvergier
vanuiteenvoorraadvat,datvoorafwerdgeroerd,naarhetvoorbehandelingsvatovergepompt.
Bijdeexperimenten10,11en12isvoorbezonkengiertoegepast.
De gebruikte kalvergier bleek met name met betrekking tot het droge stofgehalte sterk af te wijken van de gemiddelde kalvergier zoals die op de
kalvergierzuiveringsinstallaties opdeVeluwewordtaangevoerd.Deproblemen
die optraden bij de voorbehandeling worden hier voor een deel aan toegeschreven.
Innavolgende tabelisdesamenstellingvandegebruiktegiervergelekenmet
de gemiddelde waarden van de gier die aangeboden is aan de kalvergierzuiveringeninPuttenendeKleineKolonie indeeerste6maandenvan1988.
(opgaveWillers,IMAG)

Tabel1.Samenstellingkalvergier
KleineKolonie
(60.000m3/j)
Drogestof(g/l)
As (%v.dr.stof)
CZV
(g/l)
Kj-N
(g/l)
PH
Slibvolume (ml/l)
(na1uur)

16,3 (10,2-21,1)
59,6
15,4(7,6-23,6)
2,8 (2,2- 3,9)
7,6
146

Putten Kalvergier Bezonkenkalver(idem) exp.1tm8 gier,exp10tm12
15,9
59,6
14,8
2,7
7,6
151

27,5
62,9
22,8
3,4
7,5

20,6
57,0
16,6
2,2
7,2

De gegeven waarden zijn de gemiddelde waarden uit proportioneel samengestelde weekmonsters. De tussen haakjes geplaatste waarden geven de
spreiding indezeweekmonstersweer.
Uitde tabelblijkt dathetdrogestofgehaltevande gebruiktekalvergier,
maar ook de CZV endeN-Kj aanzienlijkhoger isdanhet gemiddeldevande
kalvergier dat aan de kalvergierzuiveringen is aangeboden. Uit de tabel
blijktwel datde spreiding aanzienlijk kan zijn.De gegevenwaarden zijn
weekgemiddelden, de werkelijke spreiding per bedrijf is nog aanzienlijk
groter.

3.UITVOERING ENRESULTATENVANHETONDERZOEK
3.1Voorbehandelingvandekalvergier
IVlokvormingmetpoly-electrolyt
Aan het begin van de experimenten is de vlokvorming met alleen polyelectroliet uitgevoerd. Het bleek echter niet mogelijk op deze wijze een
goede vlok te verkrijgen. Daarom is overgegaan op een vlokvorming met
bentonietenpoly-electrolyt.
IIVlokvormingmetbentonietenpoly-electrolyt
De kalvergier is bij het overpompen uit het voorraadvat opgemengd met de
bentonietoplossingviaeenin-linestatischemenger.Herbijtradalvorming
van kleine vlokken op. Vervolgens is aan het mengsel poly-electrolytoplossing gedoseerd. Dit gebeurde ook in-line. Het vaststellen van de
optimaledosering isvisueelgeschied.
Tenzijandersvermeld isdeinpar2.2gegevendoseringtoegepast.
De afscheiding van het gevormde slib op de oorspronkelijke wijze met de
filterzak,volume 50 1,maaswijdte 450um, bleek vanwege het grote slibvolumepraktischnietuitvoerbaar.Daaromisovergegaanopbezinking.
Deze bezinking is in eerst instantie inhet voedingvat van de omgekeerde
osmoseuitgevoerd. Devolgendewerwijzeistoegepast:
Devlokvorming isineenrechthoekigvat (ca1m^)uitgevoerd.Naeenkorte
bezinkperiodewerddeTUCTAaangeslotenomdebovenstaandevloeistofaante
zuigen en het concentraat terug in het voorraadvat te leiden. Door de
wervelingendieoptradenbijhet terugvoerenvanhetconcentraatkwamener
kleine slibdeeltjes in de voeding hetgeen verstopping van de voorfilters
(10 en 5 um) van de 0-0-installatie veroorzaakten. Hierdoor moesten de
eerste omgekeerde osmose-experimenten regelmatig onderbroken worden om de
filterstevervangen.
Ookhetaanzuigenvandevoedingviadefilterzakbleekgeenoplossingvoor
ditprobleem. Omhet opwervelenvan reedsbezonken slib tevoorkomenwerd
deslibbezinkingbijdevolgende experimenten ineenapartruimte enlater
ineenapartvatuitgevoerd.
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Om het slib beter van de bovenstaande vloeistof te scheiden is in het
bezinkvat een schot aangebracht. Het slibvrije effluent kon via nauwe
spletennaardevoedingruimtevande0-0 stromen.Ookhierbijblekenechter
teveel slibdeeltjesmee teworden gevoerdmet als gevolgverstopping van
devoorfilters.
In een volgende fase is de bezinking van het slib in een apart vat
uitgevoerd. Na een korte bezinkperiode werd de bovenstaande vloeistof met
een dompelpomp, die in de filterzak was geplaatst, overgepompt naar het
voedingsvatvandeomgekeerdeosmose.
Opdezewijzewerdeenscheidingverkregenwaarbijhetslibvolumenogca50
tot60%vanhetoorspronkelijkevolumekalvergierwas.Bovendien tradnog
regelmatig verstopping op van de voorfilters. Dit werd waarschijnlijk
veroorzaakt doordat tengevolge van wervelingen nog slibdeeltjes werden
meegvevoerd.
Omdathetslibvolumenogerggrootwasenernogslibdeeltjes inhetsupernatant aanwezig waren isvanafhet vijfde 0-O-experimenthet afzuigenvan
debovenstaandevloeistofuitgevoerdmetbehulpvandevoedingspompvande
TUCTA (eencentrifugaalpomp).Doordeafzuigslangnetonderhetvloeistofoppervlak tehoudenwerdenwervelingenvoorkomen.
Hetvolume van het af tevoeren slib bedroeg ca 15 %vanhetoorspronkelijkevolumekalvergier.
Om het probleem van deverstopping van de filters geheel los te koppelen
van de omgekeerde osmose-experimenten is vanaf proef 6 de bovenstaande
vloeistof vooraf ladingsgewijs over een 10 um filter gefiltreerd voordat
deze inhetvoedingsvatvandeomgekeerde'osmosewerdgebracht.Stopzetten
van de installatie tijdens de 0-0 -experimenten bleek hierna niet meer
nodig.
IIIVoorbehandelingvandekalvergiermetbehulpvanmicrofiltratie
Doorde geringe capaciteitvandemicrofiltratieproefinstallatiewasvoor
de produktie van filtraat meer dan 24 uur nodig. De microfiltratie van
(voorbezonken) kalvergier onder de in hoofdstuk 2 vermelde condities is
zonderproblemenverlopen.
Bij het eerste microfiltratie-experiment is de kalvergier eerst over het
450 urn filterzak gefiltreerd. Het permeaat van de microfiltratie was
aanvankelijkhelder,maarnadatheteenweekend ineenopenvathadgestaan
bleektroebelingoptezijngetreden.
De tweede en derde microfiltratie proef is uitgevoerd met voorbezonken
kalvergier.Hetfiltraatbleefgedurendedeexperimentenhelder.
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Na het tweede microfiltratie-experiment is de installatie voor de eerste
maalgereinigdmeteenzureendaarnameteenalkalischezeepoplossing.
Defluxbijhetderdeexperimentwasgemiddeldhethoogst.Aanheteindvan
deproefbijca10maalconcentrerenwasdezenog24l/m^.h.
IVVoorbehandelingvanbezonkenkalvergiermetverbeterdeuitvlokking
Tijdens de uitgevoerde experimenten is gewerkt aan vermindering van de
hoeveelheid toe te voegen water. De toevoeging van de bentonietoplossing
konworden teruggebracht tot 1kg/nH als 1 %oplossing. Aanvullend isde
poly-electrolytdoseringteruggebrachttot501vaneen0,25 %oplossingper
n.3.
Hetslibvolumebedroegca10%vanhet oorspronkelijke volumevoorbezonken
mest.
Voorbezinking
De experimenten 10,11en 12zijnuitgevoerd metvoorbezonken kalvergier.
Ineenbezinkvatvan50nH is25m-*kalvergiergebracht.Naenkeledagenis
een afscheiding verkregen van 5m-*dikke fraktie (ca 5 % d.s.) en 20m^
supernatant (ca 1,9 % d.s.). Dit supernatant is verder voorbehandeld via
flocculatiesedimentatiecqviamicrofiltratie.

3.2Omgekeerdeosmose-experimenten
Metdeomgekeerde osmose-apparatuurzijn,metuitzonderingvandegenoemde
verstoppingvandevoorfiltersgeennoemenswaardigeproblemenopgetreden.
Er zijn in totaal 12 volledige experimenten (voorbehandeling van de
kalvergier gevolgd door een verdere zuivering via omgekeerde osmose)
uitgevoerd.Naelk experiment isdeomgekeerde osmose-installatiegespoeld
met water of permeaat. Vervolgens is steeds de schoonwaterflux bepaald.
Alleen na proef 4 is een uitgebreide reiniging toegepast met een 2 %
citroenzuuroplossing,pH-2,2ennaproef11meteenzeepoplossing,waarna
weermetwaterwerdgespoeld.
In de hierna volgende paragrafen zijn de belangrijkste gegevens en
resultatensamengevat
De experimenten die onder dezelfde of bijna dezelfde omstandigheden zijn
uitgevoerdzijninéénparagraafbeschreven.
Inbijlage 1en2zijnalleanalysecijferssamengevat.
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3.3Beschrijvingvandeindividueleexperimenten
33.1Experiment 1totenmet4
Voorbehandeling:
Vlokvormingmetbentonietoplossing enpoly-electrolytoplossingonder dein
par 2.1 genoemde condities: Per 1000 1 kalvergier is 250 1 bentonietoplossing (2%) en 25 1 poly-electrolytoplossing (0,5%) toegevoegd.
Afpompenvanhetsupernatantmetdompelpompviahet450umfilter.
Omgekeerdeosmose:
Systeemdruk
50bar
Circulatiedebiet
1000l/h
Bij de eerste drie omgekeerde osmose-experimenten verstopte het 10 um
filter voor het omgekeerde osmosesysteem zeer regelmatig (enige malenper
uur) waardoor van een continue procesvoering geen sprake was. Van deze
experimentenzijndaaromgeenresultatenweergegeven.
Bijexperiment4isin19uureenconcentreringvan2,2maalbereikt.
Hetfluxverloopwasalsvolgt:
bijstart
11,5l/m2.h
na 1 uur
9,4l/m2.h
na 3 uur
7,2l/m2.h
na 8,5uur
3,5l/m2.h
na19 uur
3,4l/m2.h
De gemiddelde fluxover de gehele periode was4,9 l/m2.h.De zoutretentie
daalde indezeperiodevan96,6tot89,1%Deproef isna19uurbeëindigd
omdatbij deze lagewaardenvoor de fluxhet enige dagen zou duren omde
gewensteconcentreringvanca5tebehalen.
In onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van de Volumina van de
verschillendestromen.
Tabel2 :Voluminavandevloestofstromenproef4
Kalvergier
Bentonietoplossing
Poly-electrolytopl.
Slibnascheiding
Supernatant (-voeding0-0)
Concentraat
Gezuiverdevloeistof(Permeaat)
Resterendslib+concentraat

24301,
6001,
601,
17501
13401,
6101,
7301,
23601

2,65 % d.s
2,0 % d.s
0,5 % d.s
1,7
3,6
0,1

% d.s
% d.s
% d.s
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Uit de tabel blijkt duidelijk dat in dit stadium van het onderzoek de
slibafscheiding nog veel problemen opleverde: de hoeveelheid slib die na
afscheiding van het supernatant achterbleef was meer dan de verkregen
hoeveelheidvoedingvoordeomgekeerdeosmose.
Dit experiment is in eerste instantie uitgevoerd om de werking van de
omgekeerde osmose-installatie gedurende een langere periode te
demonstreren. Hiervoor is voldoende voeding bereid van de gewenste
kwaliteit. Aan het verminderen van het slibvolume is nauwelijks aandacht
besteed.
3.3.2 Experiment 5totenmet8
Voorbehandeling:
Vlokvormingmetbentonietoplossing enpoly-electrolytoplossingonder dein
par 2.1 genoemde condities. Afpompen van het supernatant met een
centrifugaalpomp met aanzuiging via een slang. Deze pomp veroorzaakte
minderbeweging inhetbezinkvat dan debij exp.4 toegepaste dompelpomp,
waardoor meer supernatant kon worden overgepompt zonder dat kleine
slibvlokjeswerdenmeegevoerd.
Vanafproef 6ishetopdezewijze geproduceerde supernatant,voorafgaande
aan de concentrering via de omgekeerde osmose, eerst nog over een 10um
filter gefiltreerd. Op deze wijze werd onderbreking van de omgekeerde
osmoseproevenvoorhetverwisselenvandevoorfiltersvoorkomen.
Tabel3Gegevensomgekeerdeosmose-experimenten5totenmet8
Experiment5
Systeemdruk
Circulatiedebiet
Proefduur
Begintemperatuur
Eindtemperatuur
Eindconcentrering
Gemiddeldeflux

60bar
1000l/h
5uur

5,3maal
10,3 l/m2

Experiment6 Experiment7 Experiment8
60bar
1000l/h
5uur
19,1C
38.7C
4,6maal
10.8l/m2.h

60bar
1000l/h
7uur
20,0C
42,7C
5,4maal
7,4 l/m2,

60bar
1000l/h
8uur
19.0C
42.1C
5,3maal
5,7l/m2
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Het fluxverloop van de v i e r experimenten i s in figuur 1 weergegeven.

Membraanflux proef 5,6,7 en 8

• moer•

Opvallend isdatdefluxbijdeexperimenten5en6-metnameindeeerste
urenvan deexperimenten -aanzienlijkhoger isdanbijexperiment 7en8.
Alleenvoorafgaande aanproef5ishetmembraanchemischgereinigd.Voorde
andereexperimentenheeftalleeneenspoelingmetpermeaatplaatsgevonden.
Aan het einde van de proeven,wanneer ca 5maal is geconcentreerd, isde
flux bij alle drie experimenten laag,ca 2,5 l/m2.h.Dit ondanks de forse
temperatuuurstijgingvanca20Cnaarca40C.
De retentiewasbijhetbeginvandeexperimenten steedsca 95%,.maarnam
naverloopvantijdaftot80a85%.

14

Inonderstaande tabel zijndevoluminavan deverschillende stromenbijde
experimenten5totenmet8weergegeven
Tabel4Voluminavloeistofstromenexperiment5totenmet8
Experiment5
Volume D.s
(1) (%)
748
Kalvergier
Bentonietoplossing 200
Poly-electrolytopl. 20
Slib
Voeding 0-0

210
760

Concentraat
Permeaat

143
617

Slib+concentraat

353

Volumereduktietov
oorspr.kalvergier 53%

Experiment6 Experiment7
Volume D.s. Volume D.s.
(1)
(%)
(1)
(%)

2,2
2,0
0,5

775
200
20

1,7

165
830

•

55%

Experiment8
Volume D.s.
(1)
(%)

2,9
2,0
0,5

693
200
20

2,8
2,0
0,5

660
200
20

2,2.
2,0.
0,5.

1,6

153
760

4,0
1,75

176
675

1,8

180
650

140
620

127
548

345

293

303

58%

54%

Uitdetabelisafteleidendatbijdezeexperimentenperm3kalvergier200
tot3001slibwordtgevormdenca10001viaomgekeerdeosmose tezuiveren
vloeistof.Bijeenconcentreringvan5maalwordthieruit 2001concentraat
gevormd datsamenmethet slibzalmoetenwordenafgezet.De totalevolumereduktietenopzichtevandeoorspronkelijkehoeveelheidkalvergierbedraagt
50tot60%.
3.3.3 Experiment9totenmet11
Vanafproef9iseennieuwechargekalvergiergebruikt.
Voorbehandeling:Microfiltratie,concentreringca10maal.
Bij experiment 9 is de kalvergier voorafgaande aan de microfiltratie
gefiltreerdoverdefilterzakomdedegroteredeeltjesteverwijderen.
Bijexperiment 10en 11isdekalvergier eerstvoorbezonken ineenbezinksilo,waarnadebovenstaandevloeistofviamicrofiltratie isbehandeld.
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Tabel5Gegevensomgekeerdeosmose-experimenten9,10en11
Experiment9
Systeemdruk
Circulâtiedebiet
Proefduur
Begintemperatuur
Eindtemperatuur
Eindconcentrering
Gemiddeldeflux

60bar
1000l/h
3,3uur
26,2C
41,0C
5,5maal
13 l/m2.

Experiment10
60bar
800l/h
7uur
23,5C
47,9C
5,4maal
7,7l/m2.h

Experiment11
60bar
1000l/h
3,7uur
20,9C
42,8C
7maal
13,7l/m2.h

Hetfluxverloopvandeexperimenten9,10en11isinfiguur2gegeven.

Membraanfluxproef9,10en11

l

MOfFf

Er isbijdeze experimenten slechts één"membraanstapel"(-6m 2 membraan)
gebruikt.
Debeginwaardevandefluxisvoordedrieexperimentensterkverschillend.
Naenkeleurenisdefluxsteedsweergedaaldtotverbeneden10l/m2.h
Deretentienambijproef9afvan96naar85%,bijproef10van96naar76
%enbijproef11van99naar75%.(Vooreenverklaringhiervanzie4.2)
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Tabel6:Voluminavloeistofstromenexperiment9,10en11
Experiment9
Volume D.s.
(1)
<%)

Experiment10
Volume D.s.
(1)
(%)
1,89

Experiment11
Volume D.s.
(1)
(%)

(Bezonken)kalvergier
?
ConcentraatMF
PermeaatMF (voeding0-0) 323 1,65

440
44
396

Concentraat0-0
Permeaat0-0

73
323

48
305

Totaalconcentraten

117

88

Volumereduktie tovoorspr.
bezonkenkalvergier

73%

78%

65
258

1,65

395
40
355

Debij deproeven 10en 11gegevenvolumereduktie isberekend tenopzichte
vanhetvolomevoorbezonkenkalvergier.Devolumeverhoudingdikkefraktieen
supernatantbijdevoorbezinkingwasbijdezeexperimenten1:5.
De volumereduktie ten opzichte van de oorspronkelijke niet voorbezonken
kalvergierbedraagtbijdezeproeven60tot65%.
3.3.4.Experiment12
Voorbehandeling:
Alsvoorbehandeling isnet alsbij deproeven 5 tot enmet 8flocculatiesedimentatie en filtratie toegepast,echtermet een ande typebentoniet en
een aanzienlijk lagere dosering van de chemicaliën. Er is uitgegaan van
voorbezonkenkalvergier.
Tabel7Gegevensomgekeerdeosmoseexperiment12:
Systeemdruk
Circulâtiedebiet
Proefduur
Begintemperatuur
Eindtemperatuur
Eindconcentrering
Gemiddeldeflux

60bar
1000l/h
2,5uur
17,9C
36,1C
6,25maal
11,5l/m2.h

1,94
1.51
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Het fluxverloop wordt in figuur 3 gegeven.

Membraanflux proef 12

S?

Î

lUD(UMM)

In onderstaande tabel worden de volumina van de verschillende stromen
gegeven
Tabel8:Volumestromenexperiment12
Voorbezonkenkalvergier
Bentonietoplossing
Poly-electrolytopl.
Slibnascheiding
Supernatant (-voeding0-0)
Concentraat
Gezuiverdevloeistof(Permeaat)
Resterendslib+concentraat

4001,
401,
201,
491
4111
661
3451
1151

1 87%d.s
1 0 %d.s
0 25%d.s

De volumereduktie ten opzichte van het volume voorbezonken kalvergier
bedraagt ca 71 %. Uitgaande van ca 15 % slib bij de voorbezinking is de
volumereduktie tenopzichtevandeoorspronkelijkekalvergierca60%
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4BESPREKINGVANDEONDERZOEKRESULTATEN
4.1Voorbehandelingvandekalvergier
4.1.1 Flocculatie
Bij de eerste flocculatie-experimentenbleek datbij toepassing van debij
eerdere proevenvastgestelde optimale vlokmiddeldosering met de inNistelrode aangevoerde kalvergier geen goede vlokvorming werd verkregen.
Toepassingvaneenhulpstof,bentoniet,bleeknoodzakelijk.Desamenstelling
vandekalver-gierenmetnamehetdrogestofgehaltelijktvangroteinvloed
opdeflocculatie.
Voor de flocculatie moeten aanzienlijke hoeveelheden verdunde chemicaliën
wordentoegevoegd,hetgeenineerstinstantietotvolumevergrotingleidt.
Bijdeexperimenten1totenmet8isperm-*kalvergier 2751vloeistoftoegevoegd. Bij experiment 12,metvoorbezonken kalvergier,was dit 150 1per
m^. Voor de aanmaak van de chemicaliën kan permeaat worden gebruikt. Dit
heeft alleen vermindering van leidingwater tot gevolg, de via omgekeerde
osmosetebehandelenhoeveelheidvloeistofblijfthetzelfde.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de bij deze experimenten gebruikte
kalvergier dikker was dan gemiddeld, hetgeen waarschijnlijk een hogere
doseringtotgevolghad.
4.1.2Slibafscheiding
Deafscheiding vanhetbij de flocculatie gevormde slibbleekmoeilijk.De
hierbij oorspronkelijk voorgestelde methode (filtratie over een filterzak
met450umfilter)bleekniettoepasbaar.
Detoegepastemethodevanbezinkenenafpompenvanhetsupernatant,waarbij
de zuigslang met dehand overhetvloeistof
oppervlak werd bewogen,voldeed
bij het experimenteel onderzoek. Ter beperking van de verstopping van de
voorfilters van de omgekeerde osmose-installatie is het noodzakelijk da
aanwezigheid van slibdeeltjes zoveelmogelijk tevoorkomen,hetgeenbij de
proeven niet steeds lukte. De toegepaste extra filtratie over een 10umfilterwordtindepraktijkkostbaarwanneernogveelslibaanwezigis.
Het volume slib dat overblijft na flocculatie en slibafscheiding bedraagt
nog 20tot 30%vanhet oorspronkelijke volume kalvergier.Het grote slibvolume iswaarschijnlijk het gevolg van het ontbreken van apparatuur voor
een goede slibafscheiding envanhet relatiefhoge drogestofgehalte vande
gebruiktekalvergier.
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4.1.3.Microfiltratie
Er zijn 3 microfiltratie-experimenten uitgevoerd met de proefinstallatie,
waaruit bruikbare resultaten zijn verkregen voer de beoordeling van het
proces.
Bijproef10daaldedefluxgedurendedeconcentreringvan72l/m2.hnaar30
l/m2.h.Vooruitvoeringvanproef 11volgdeeenreinigingmet schoonwater.
In de daarna volgende microfiltratieproef,waarbij ca 10 maal is
geconcentreerd,daaldedefluxvan62,5naar30l/m2.h.
Deretentievandemicrofiltratiemembranenisalleenbeoordeeld aandehand
vandeCZV-reduktieenviaeenvisuelebeoordeling.
Toepassingvanmicrofiltratielijktintechnischopzichteengeschiktevoorbehandelingsmethode. Alleen met voorbezonken kalvergier zijn kwantitatieve
gegevensbekend. Dehoeveelheid concentraatwashierbij slechts ca10%.Of
met niet voorbezonken kalvergier dezelfde concentrering kanworden bereikt
dientnadertewordenonderzocht.
4.2 Omgekeerdeosmose
De belangrijkste resultaten met betrekking tot de omgekeerde osmoseexperimentenkunnenalsvolgtwordensamengevat:
-De installatie heeft metuitzondering vanverstopping van de voorfilters
zonderproblemengedraaid.
-Concentrering van devoorbehandelde vloeistof met een factor 5 tot 7is
mogelijk. Perm^voedingontstaat 150tot2001concentraat datsamenmet
hetslibvandevoorbehandelingmoetwordenafgezetofverderverwerkt.
-Defluxdaalde tijdensdeexperimenteninhetalgemeensnelvan15tot25
l/m2.h inhet begin tot 2,5 a 5l/m2.h na enkele uren. Het verschil in
beginflux wordt ondermeer veroorzaakt door het verschil in reiniging
voorafgaande aandeexperimenten.Deoorzaakvandefluxdalingiso.a.de
toenemendeconcentreringendevervuilingvandemembranen.
Degemiddelde fluxperexperimentvarieerdevan6tot14l/m2.h.enbleek
ondermeerafhankelijkvandeproefduur.
-Deretentiewasbijdestartvandeexperimentenca95%endaalde toteen
waardevan80tot85%aanheteindevandeexperimenten.Deafnamevande
retentiestaatindirekterelatiemetdeafnamevandepermeaatflux.
-De concentratie van de verschillende komponenten in het permeaat was
gemiddeld ca een factor 10 tot 20 lager dan in de oorspronkelijke
vloeistof.EenuitzonderinghieropzijndeP-concentratie diemetmeerdan
99%afnamendeconcentratieNH4-Ndieslechtsmet80tot85%afnam.Bij
de laatstgenoemde verbinding speelt de pHvan de voeding van de 0-0 een
belangrijke rol. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de
samenstellingvandeverschillendestromen.
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4.3 Effectvandezuiveringopdechemische samenstelling
ErisdoorhetIMAGenhetC.C.Leenaantalanalysesuitgevoerdvanmonsters
van verschillende experimenten. De resultaten van deze analyses zijn
samengevat inbijlage 1en2.Ondervoedingwordtverstaandevoedingvande
omgekeerde osmose na de voorbehandeling. De monstername van de voeding is
steedsvlakvoor aanvangvanhet experiment uitgevoerd. De concentraat- en
permeaatmonsters zijn steeds direkt na afloop van de proef genomen. Het
permeaat van één experiment is steeds in eenvat verzameld. Het permeaatmonster isderhalveeenmengmonster,hetconcentraatmonster eeneindmonster.
Uit de bijlage blijkt dat de samenstelling van de voeding van alle
experimenten globaal hetzelfde is geweest. Alleen de concentratie van de
diverse komponenten indevoedingvanproef 8was gemiddeld ca 20 %lager.
Hiervoor is geen verklaring gevonden. Het zwevende stofgehalte na microfiltratieiscaeenfactor2lagerdannaflocculatie/sedimentatie.
Deverschillende voorbehandelingsmethoden hebben eenaanzienlijke verlaging
van de CZV tot gevolg als gevolgvan afscheiding van deeltjes.Het blijkt
datonafhankelijkvandeCZVvandenietvoorbehandeldekalvergierdeCZVna
voorbehandeling steedsca12.000mg/lis.
Ookveroorzaakt de voorbehandeling een reduktie van het P-gehalte, waarbij
ooksteeds globaaldezelfde eindwaardewordtbereikt.Deverschillen inCZV
enP indenietvoorbehandelde kalvergierwordenwaarschijnlijkveroorzaakt
door een slechte menging van de kalvergier bij het nemen van de monsters
voordeexperimenten.
Hetresultaatvandezuivering doormiddelvanomgekeerde-osmose isvoorde
meesteexperimentenongeveerhetzelfde:
De CZV-reduktie ten opzichte van de voeding is ca 95 tot 97 %. De CZVwaarden inhetpermeaatvariërenvan300tot500mg/l.
DeK-concentratie wordtverlaagdvan ca4.000totca 200mg/l,hetgeen een
afnameisvanca95%.
De concentratie Pblijkt ten opzichte van de voeding met ca 99 % te zijn
afgenomentotwaardenvan2tot4mg/l.
Voor de Cl-concentratie inhet permeaatworden sterkverschillende waarden
gegeven.Af
names van 80 tot 99 %worden gegeven. Eenverklaring voor deze
verschillen kan niet worden gegeven. De resultaten van proef 9 t.m. 12 ,
waarbij een reduktie van 90 tot 93 %zijn gemeten,passen het best inhet
totalebeeld.
DeafnamevandeNH^N-concentratie ishetkleinst,slechts 80tot85%.De
NH^-N-concentratieinhetpermeaatis200tot300mg/l.DepHvandevoeding
speelthierbijwaarschijnlijkeenrol.
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5. KOSTENSCHATTING
Door de fa Josef van Opbergen is op basis van de onderzoekresultaten een
kostenschatting gemaakt voor de verwerking van kalvergier voor een
kapaciteit van 25.000 nH en 100.000 m^ per jaar. De uitgangsgegevens die
hierbijdoordefirmaJosefvanOpbergenzijngehanteerdzijnbijdeauteurs
nietbekend.
In bijlage 3 wordt het door hen opgestelde verwerkingsschema met de
berekendekostenberekeningweergeven.
Uitgaandevanderoutevoorbezinking -microfiltratie -omgekeerde osmoseNH4-N-verwijdering zijndekostenvoorhet scheidenvan 1m^mest in7201
op het riool te lozen water en 280 1 nog af te zetten cq te verwerken
geconcentreerde mest door henberekend op ca DM 15,- (HF1 17,-), voor een
installatiegrootte van 25.000nHper jaar.Bij een toenemende installatiegroottenemendeverwerkingskostenpernHvanzelfsprekendaf.
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6.CONCLUSIESENVERTALINGVANDERESULTATENNAARDEPRAKTIJK
Aan de hand van de resultatenvanhet inNistelrode uitgevoerde onderzoek
naar de toepassingsmogelijkheden van het door de fa Josef van Opbergen
voorgestelde systeem voor de verwerking van kalvergier kunnen een aantal
conclusies worden geformuleerd. Hierbij dient er echter rekening mee te
wordengehoudendatbijdeproevenrelatiefdikkekalvergier isgebruikt.
De samenstelling van de te behandelen kalvergier is van invloed op de
flocculatie-sedimentatiestap. In de praktijk betekent dit dat de vlokmiddeldosering worden aangepast aan de samenstelling van de kalvergier.
Anderzijds zullen indepraktijkbufferswordentoegepast.Devariatie in
de samenstelling van de aan deverwerkingsinstallatie aangebodenkalvergierzaldaardoornietgrootzijn.
-Bij toepassing van flocculatie zijn aanzienlijke hoeveelheden verdunde
chemicaliënnodig,waadoorhet teverwerkenvolume met ca 25 %toeneemt.
BijdeproeveninNistelrodeontstondeengrotehoeveelheid slib,250-300
1 per m^ kalvergier. Bij toepassing van dunnere kalvergier en betere
apparatuur voor het afscheiden van dit slib zal de slibhoeveelheid
aanzienlijkminderzijn.
-Microfiltratie (nafiltratie overeen450um -filter)lijkteengeschikte
voorbehandelingsmethode bij de omgekeerde osmosevan kalvergier. Er zijn
geenchemicaliënnodig,waardoor geenvolumevergroting optreed. Devloeistof na microfiltratie is bovendien deeltjesvrij. Bij de microfiltratie
van voorbezonken kalvergier is een concentrering met een factor 10
mogelijk.
Hetvolumevanhetuiteindelijk (naomgekeerdeosmose)telozenafvalwater
iskleiner danbij flocculatie/sedimentatie.Waneer bij debezinking van
kalvergieruitgegaanwordtvan1501dikkefraktieperm^kalvergier isde
volumevermindering door de verwerking van kalvergier via de route
voorbezinken-microfiltratie-omgekeerde osmoseca60%.
-Deomgekeerdeosmose-installatieheeftmetuitzonderingvandeverstopping
vande 10umvoorfiltersvrijwelprobleemloos gedraaid.Eenconcentrering
van5tot7maalkonwordenbereikt.Defluxdaaldebijalle experimenten
snelvan15 -25l/m2.h.bijdestarttot2,5-5 l/m2.hnaenkeleuren.De
gemiddelde fluxbijdeexperimentenvarieerdevan6tot14l/m2.h.
De gemiddelde retentie daaldevanca 95%bij destart tot80a85 %aan
heteindevandeexperimenten.
-Lozing van de gezuiverde vloeistof op het oppervlaktewater is met name
door dehogewaardenvandeCZV (300 -500mg/l)endeNH^N-concentratie
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(200 -300mg/l)nietmogelijk.Aanvullende experimentendiedoordefirma
van Opbergen zijn uitgevoerd hebben volgens de firma van Opbergen
aangetoond dat de NH4-N concentratie met een factor 10 kan worden
gereduceerd.
Detelozenvloeistof isvisueelwelschoon.
BijdeverwerkingvankalvergiervolgenshetdoordefaJosefvanOpbergen
voorgestelde systeem van voorbehandeling gevolgd door omgekeerde osmose
was de uiteindelijke volumereduktie (ten opzichte van de oorspronkelijke
kalvergier)diebijdeexperimenteninNistelrodewerdbereiktmaximaalca
60 %. Bij een goede voorbehandeling en kan bij grootschalige toepassing
eenvolumereduktievandekalvergiervanminimaal 70%wordenverwacht.
Dekostenvoordeverwerkingvan1m 3kalvergierzijndoordefaJosefvan
Opbergenberekend op DM 15,- (caHF1 17,-)voor een installatie met een
capaciteitvan25.000m 3 perjaar.

BIJLAGE1
ANALYSEKENMERKENKALVERGIERZUIVERINGVOLGENSSYSTEEMVANOPBERGEN
monster

ds
as
ss
bzv czv Kj-N NH4-NP
K
Cl
pH
: g/l %ds mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

proef4
kalvergier27.5
voeding
16.8
concentr. 36.4
permeaat
0.9
proef5
kalvergier22.8
voeding
17.3
slib
38.8
concentr.131.0
permeaat 1.4

66.4
67.7
64.6
38.0

proef6
16.4
voeding
slib
42.5
concentr. 100.0
permeaat
1.3

67.3
65.1
43.0

13.8 65.9
98.2 44.1
1.7

proef9
voeding
concentr.
permeaat

16.4 65.0 514
94.6
0.7

proef10
bez.kalv.
cone.MF
voeding
concentr.
permeaat

20.1
35.6
17.0
96.2
1.6

7000

740 6960

12530 2510
11200 2390
22970
49800

510 350

780 7080

10380 2260
20340
42200

4330
280

2930
2220

707
365

5480
4300

500

290

465 296

4720
3760
7430

7.5
7.6
8.4

800 7.7
1745
2290

370 3980 4440 7.7
354 4240 3860 7.5
4460
15560

335 3.6
2070

220

7.5
8.4

64 8.1

332 3980 3550 7.5
4340
12800

287 2.5

160

7.5
8.1

34 7.5

84801930 1750 280 3520 3160 8.1
43800
13600 8.4
500 394 320 3.3
280
44 8.6

6700 125102360 2130 240 4080 3560 7.9
52080
13300 8.9
110
260 255 250 1.21 140 190 8.7

56.7
36.6
63.7 345
44.9
66.7

proef11
bez.kalv. 20.6 57.0
conc.MF
36.5 35.7
16.8 66.0 405
voeding
concentr. 115.0 43.4
permeaat
0.7 81.6

19.6
33.1
15.5
72.5
0.7

190

230

proef8
voeding
concentr.
permeaat

proef12
bez.kalv.
slib
voeding
concentr.
permeaat

10300 22850 3430
6600 11810 2380
24230

62.9
69.0
65.5
70.0

183602810
40760
132602500
57300
155
370 403
7250 166002220 1820 314
391403970
6710 124202510 2080 234
61070
170
350 350 261

58.3
47.8
64.9 1000
54.9
81.0

3440
5000
4160 4200
13600
3.33

314
234
2.16

280
4080

7.2
7.8
7.8
8.8
400 9.2
7.2
8.0
8.0
8.8
280 9.1

2880
3600
4040 3280
15200

200

169002670
3700 7.1
34800
3800 7.2
135202330 2100 257 3640 3200 7.4
55600
12400 8.2
300 207 200 1.84 100 220 7.1
170

BIJLAGE2
CHEMISCHEKENMERKENVANKALVERGIERVOORENNASCHEIDINGMETOMGEKEERDE
OSMOSESYSTEEMVANOPBERGEN
CCL-Met.88.039
(Mengmonstervanproef07-07-1988teNistelrode;voortoegepasteanalysemethoden
zierapportCCL-Met.86.012van16-10-1986.)

|kenmerk

|d.s.(%)
jas
(%)
(totaalstikstofN- "Kj (%)
1ammoniumstikstof N-]W.(%)
InitraatstikstofN-N0„
(%)

kalver |slib
gier
proef7
7-7-'88
1
2,7
4,6

input
proef7

permeaat(
proef7|

1,5

koncentraat
proef7
6,1

0,090
0,20
0,50
0,006
0,002

0,32
0,80
1,49
0,004
<0,001

0,006(
0,012|
0,036j
<0,003j
<0,001j

0,20
3,27
0,50
2,18

<0,20 j
<0,20 (
<0,20 j
1.35 j

<0,1 (

JC.Z.V. (mg/l)
0,26
0,25
0,63
0,101
0,054

fosfor(%Po0c)
*• -> \
|natrium(%Na„0)
(kalium(%K20)
|calcium(%CaO)
(magnesium(%MgO)
!

1,68
14,0
5,73
9,78

(koper(mg/kg)
|ijzer(mg/kg)
(mangaan(mg/kg)
|zink(mg/kg)
-

(nitriet(mg/lN0„
|nitraat(mg/lN0_
2(sulfaat(mg/lSO,
(chloride(mg/l
Cl
')

<25
<25
<25
4272*

(cadmium (mg/kg)
|lood(mg/kg)
(chroom(mg/kg)

*Chloridevlg.Volhardt0,50%(5000mgCl/l).

0,20
0,21
0,56
0,22
0,12
2,58
734
12,4
13,0
<25
<25
<25
3304

<0,20
0,79
0,30
1,46
<25
<25
<25
3338

<25
<25
<25
13240

<5

(

<5
7
336

j
j
j

