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In periodiek nummer I (februari 199 1) is het proces van omgekeerde osmose reeds
beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt. In
principe kan alleen water door de wanden van de buizen (membranen) worden
geperst. Slechts een zeer beperkte hoeveelheid opgeloste stoffen kunnen door de
membranen heen diffunderen. Uiteindelijk blijft naast een geconcentreerde verontreinigde vloeistof (mest), een hoeveelheid gezuiverde vloeistof (water) over. Mogelijk kan op de boerderij met behulp van deze techniek, de af te zetten hoeveelheid
mest aanmerkelijk verminderd, en de mestkwaliteit verbeterd worden.
In januari 1992 is het onderzoek naar ontvvateren van zeugenmest middels omgekeerde
osmose op het Varkensproefbedrijf te Sterksel
opgestart. Het praktijkonderzoek voor de varkenshouderij voert het onderzoek uit in samenwerking met JOZ-agrotechnische handelsonderneming (‘t Zand), PCI-membrane systems
(Hampshire, Engeland) en MT-TNO (Apeldoorn). In deze bijdrage vindt u de eerste

bevindingen, een globale stand van zaken en de
punten van aandacht voor het verdere verloop
van dit project.

Doelstelling van het onderzoek
- Het volume van de zeugenmest moet met
50% teruggebracht worden (afb. 1).
- De vereiste voorbehandeling van de mest
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Bestemming van geproduceerde water

Verder verloop van onderzoek

Er wordt naar gestreefd water te produceren
dat in elk geval geloosd mag worden op het
riool, maar mogelijk ook op het bedrijf hergebt-uikt kan worden voor de reiniging van stallen.
Waterschappen kunnen echter bezwaren hebben tegen de lozingen van dit “onbekende”
water. Controle van het aangeboden water zal
op individuele bedrijven zeker noodzakelijk zijn.
Op dit moment wordt overleg gevoerd met het
Waterschap over de mogelijkheden om het
water op het riool te lozen en over de voorwaarden waaraan bedrijven dan moeten voldoen.

Tot eind 1992 blijft de ontwateringsinstallatie in
onderzoek Tot die tijd worden zo veel mogelijk
duurproeven gedaan om de capaciteit van de
installatie onder wisselende omstandigheden te
kunnen vastleggen. Optimalisatie van de capaciteit is noodzakelijk om de vetwerkingskosten
per m3 mest zo laag mogelijk te houden. Dit
houdt in dat ook de bezinkingsstap verder zal
moeten worden geoptimaliseerd. Met name bij
warm weer is het moeilijk een goede bezinking
te krijgen.
Daarnaast blijft de kwaliteit van het geproduceerde water gedurende de onderzoeksperiode
een duidelijk punt van aandacht. w
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