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Anaërobe
zuiveringstechnologie
indeUkraine
InhetkadervaneenSenter-prqjectPSO(ProgrammaSamenwerkingOost-Europa)isdeeersteanaerobeExpandedGranularSludgeBed(EGSB)-zuiveringsmstallatie indeUkraineopgeleverd.Het
ministerievanEconomischeZakenwilhiermeedekennisoverdrachtophetgebied vanzuiveringstechnologie,milieuenexportstimuleren,omeenduurzameeconomieindeUkrainete bevorderen.
MetditprojectiseenstopgezetnaarschonerproducerenbinnendesuikerindustrievandeUkraine.
Bijna tienjaarnade onafhankelijkheid
vandeUkraineishet landnogvolopinhet
procesvanomschakelingnaareenmarkteconomie.In1998verstrektehetIMFeendriejarigeleningvan2,2miljard perjaaraande
slechtopgangkomendeeconomie.De
Ukraïnseoverheid heeft echternogsteeds
nietdewetgevingvoldoendeaangepastop
hetgebiedvanprivatisering, belastinghervorming,faillissementen endergelijke omde
economieingoedebanen teleiden.Ookde
herstructureringvandevoorhetland belangrijkeenergiesector isnoglangnietvoltooid.
Voortsisookdewerkeloosheid noghoog:5,2
procentvolgensofficiële statistieken[1999),
maarhetwarecijfer ligtwellichtbij30 tot40
procentvandewerkzamebevolking!
Tochzijn erookpositieve berichten.
Vorigjaar isdeeconomischegroei inde
Ukrainevoorheteerstsindsde onafhankelijkheid mettweeprocentgestegen.Dehuidigepresident,Kuchma,iseenredelijk stabielefactor,diezoektnaareenkoers,dieligt
tussen toenadering naar hetWestenentoenaderingnaar Rusland.
Ondanks het wisselendebeeldbiedtde
Ukrainevolopkansenvoorhet Nederlandse
bedrijfsleven, zoalsbleektijdens deeconomischemissievanstaatssecretaris Gerrit
Ybemainfebruari. Kansenliggenvooralop
hetgebied vandevoedselverwerkende
industrie,Transport,deenergiesectoren
zekerookindewatersector.

Suikerproductie
Ukrainewasdeopviernagrootstesuikerproducent vanEuropa meteen totale
capaciteitvan5,5miljoen tonperjaar.De
meestesuikerwasbestemdvoorgebruik in
devoormaligeSovjet Unie.Sindsdeonaf32

hankelijkheid indecember 19511 isdesuikerproductie sterkgestagneerd engekelderd
met meerdan70procent.Desuikerindustrie
bevindtzichhierdoor ineenweinig benijdenswaardigepositie.Deafnemende vraag
naar suiker komtvoortuiteen afnemende
bevolking,prijsstijging eneenlager besteedbaar inkomen perpersoon.Ditzijn degevolgenvandeomschakelingnaar onafhankelijkheid.
Veelsuikerfabrieken zijn ouderwets van
opzet,destaatvanonderhoud isslechten
eengrootdeelvandemachinerie is feitelijk
afgeschreven. Hetenergieverbruik ligtsoms
zesmaalhogerdanbijvergelijkbareNederlandsefabrieken. Ditgeld ookvoordesuikerverliezen,dat veelalin het afvalwater
terechtkomt.
In 1991 bestonden nog 192suikerfabriekenindeUkraïe.Opdit moment isnog
ongeveer dehelft inbedrijf Vooraldekleinerefabrieken, waarvansommigemaar 200ton
perdagaanbietenverwerken,zullen het
hoofd niet bovenwater kunnen houden. Het
vermoeden isdanookdatdekomendejaren
alleende'grotere'fabrieken (meteenproductievancirca3000tonperdag)zullen
overleven.
Degroeivoorwaarden voor suikerbieten
indeUkrainezijn uitstekend tenoemen.
Suikerbieten groeien inrelatiefkoude klimaten.Optimalegroeivindtplaats ineenvorstvrije periodevanvijftotzesmaanden waarin
eengemiddelde van20cmregenperjaar valt
eneengemiddeldedagtemperatuur heerst
tussen7en io°C.Suikerbieten worden
meestalgeoogst indeherfst, 15 tot20weken
nadatzezijn gezaaid.Integenstelling tot de
'lichteeisen'voorhet klimaat steltdesuiker-

biet hogeeisenaandegrond.Deberoemde
'zwarteaarde'indeUkraineiszeer vruchtbaarenbiedreenuitstekende plekvoorde
bietsuikerproducrie.
Deboerendiesuikerbieten verbouwen,
hebbenechter lastvandeslechteeconomischeomstandigheden.Zebeschikken niet
overvoldoendegeldvoorbierenzaadof
bestrijdingsmiddelen, laatstaandatze kunnen investeren inlandbouwmachines. Om
dittochallemaaltekunnen bekostigen,
bestaateenweelderigeruilhandel in natura
tussen desuikerfabrieken endeboeren.De
reden dat deboeren tochnogbieten verbouwen,moetwordengevonden indenoodzakelijke vruchtwisseling voorhet behoudvan
goedeteeltgrond,want inprincipeisdeverbouwvansuikerbieten nogniet winstgevend(tabel1).

Tabel1.

Kosten(inAmerikaansedollars)enrende
mentvandesuikerbictproductieinde
Ukraine(pertonsuiker).

jaar

1997 1998 1999

productiekosten
verkoopopbrengst
winst(+),verlies(-)
rendement(%)

12,44

13,47

11,16

11,86

14,20

-1,28

-1,61

-1,22

-10,3

-11,9

-7,9

15,42

Bron:MinisterievanLandbouwinde
Ukraine

Dezeslechteomstandigheden zorgen
ervoordatdeopbrengst van suikerbieten
tussende 15en20 tonperhectareligt,ongeveerdriemaal zolaagalsinNederland.

Afvalwater
Desuikerindustrieisvan oudsher
bekend omdegrotehoeveelheden afvalwaterdiewordengeproduceerd. Suikerbieten
bevattenveelwater.Daarom ishetvaak niet
nodigexttaleidingwater inhetproceste
suppleren.Omdat eenaantalprocessen toch,
vaakonvoorspelbaar, veel leidingwater
nodighebben,zijn dehoeveelheden telozen
afvalwarer aanzienlijk.Alsditextra leidingwaterverbruik goedinbeeldisgebracht,is
eenenormereductiemogelijk. Niet alleen
vanhet waterverbruik, maarookvan het
energieverbruik, omdat hetextra waterverdampt moetworden inhet verdampingsstation.
Voorhetlozenvanafvalwater zijn inde
Ukrainemilieueisen opgesteld. Controle
ontbreekt echter.Een overheidsinsrantie,

zoalsdewaterschappen inNederland,die
bedrijven aanslaat voorhun lozingen en
dezecontroleert,bestaat(nog)niet.Veel
industrieën moeteneenstandaard vastgesteld belastingbedrag betalen om afvalwater
telozen.Debasisvoordeheffing isdehoeveelheidgeloosdafvalwarer, onafhankelijk
vandevervuilingsgraad. Hetzieternaar uit
dat indenabije toekomst betere regelingen
voordeafvalwaterheffing zullen worden
getroffen. Totopheden komt het nogvaak
voordaterhelemaal niets wordt betaald.
Hetzalduidelijk zijn,dat heteconomischenwettelijk kaderindeUkraiënog
nietgeschiktisvoorsnelle implementatie
vanmodernezuiveringstechnieken. Investeringen inzuiveringsinstallaties zullenpas
danplaatsvinden alsoplozingskosten kan
worden bespaard ofalssprakeisvaneengoedewettelijke handhaving.
Toch liggen hier kansenvooraanbieders
vanzuiveringstcchnologie. Buitenlandse
investeerders hebben vaakeigen normen
voormilieuvriendelijke productie.Zuivering
vanafvalwater past veelalinhun bedrijfsfilosofie. Hiervanzijn indeUkrainereeds
voorbeelden tevinden.

Demonstratieproject
Eenconsortium vandrie bedrijven,
onderleidingvanHaskoning, realiseerde
eenprojectbij eenUkraïnssuikerbedrijf De
partners inditproject warenBiothaneSystemsInternational enRoyalCosun.
Dedoelstellingen vanhetproject waren
onder meer:
• eendemonsrratie van Nederlandse
warerzuiveringstechnologie,
• identificatie vanmogelijkheden tot
schoner produceren,
• kennisoverdracht (naarlokaleconsultants,hetSuikerinstituut enanderen.
Het bedrijfMicrobiological Systems
werd ingeschakeld omlokaalmanagement tedoen.Hierdoor konden onder
anderegoederen snellerdoor dedouane,
verliepdecommunicatie viaeentolken
werdgezorgd voor transport en onderdakvoorpersonen voordeduur van het
project)
• en energiebesparing.

Yagotyn
Yagotynligt 100kilometer renzuidoostenvanKievinhet bijzonder vruchtbare
rivierbassin vandeDnjepr. Dealdaargelegensuikerfabriek isgebouwd omtedienen
alsproductiefabriek, maar ookom onderzoektedoennaardesuikerfabricage. Hierdoor heeft defabriek zichindeloopder
jaren eenbelangrijke positie wetenteverwerven binnen deUkraine.Nade onafhan-

DeYagotynsuikerfabriekinderegioKiev.

kelijkheid isookhierdeproductiesterk
gestagneerd.Eenvoorgenomen uirbreiding
van3000naar6000ron bieten perdagis
nooit gerealiseerd.
Definanciële situatie vanhet bedrijfis
sterk verslechterd, waardoor veelmedewerkerswerden betaald innatura (lees: suiker).
Indeloopvanherproject bleekdatdeeerder
beloofde financiële bijdrage doorde fabriek
nietwerd voldaan.Hetgrootstedeelvan het
project isdaardoorgefinancierd doorSenter
in het kadervanhetprogramma Oost-Europa(PSO). Doorhet beperktere budget werd
herprojectteam echtergenoodzaakt omde
origineleopzetvaneengroteinstallatie om
tevormen naareenkleinereinstallatie,die
zoudienenals demonstratieproject.

Watercyclus
Bijdeaanvangvanhetprojecr voerde
Haskoningeenuitgebreide audirvan het
bedrijfuit.Gekekenisnaar,met name,de
productieprocessen, hetenergieverbruik en
dewatercyclus.
Indesuikerfabriek vanhetdorpYagotyn
indeprovincieKiev(KievOblast)wordende
suikerbieten nogoptraditionele wijze,datis
met het waterspuitkanon vandeopslagplaatsnaardefabriek, merveelwater
getransporteerd. In hetwasgebouw worden
desuikerbieten methetzelfde watergewassen.Dewatersrroom vanongeveer1000
kubiekemeterperuur wordt vervolgens
ontdaan vanzand,kleiengrind invier
bezinktanks waarnahet weerinhet wascircuitwordt gebruikt.
Nietalleenhetdirectopgelostesuiker
vanuirdebietenverontreinigd het waswater,maarookdeverspillingen inde fabriek
wordeninditcircuitgeloosd.Hetgemiddeldesuikerverliesblijkt inwerkelijkheid inde
ordevanvierprocent.InNederland ligt het
verliesrond éénprocent (zietabel2).

Devervuilingdieinhet waswatercircuit
ontstaat,noodzaakt het management, door
verregaande rottingenstank,ombij tijd en
wijle het water teverversen metschoon
oppervlaktewater.Hetafvalwater wordt
geloosd opzogenaamde bezinkvelden waar
het naar het oppervlaktewater afvloeit (naar
zijriviertjes vandeDnjepr).Dezebezinkveldenverontreinigen hetgrondwater enveroorzaken indezomer stankoverlast inde
omgeving.Eenbelangrijk bijkomend aspect
is,dathetrorrendewatereen belangrijke
bijdrage vormt aande(natuurlijke) productievanmethaan,zoalsbekendéénvande
belangrijkste broeikasgassen.
Ditprobleem wordt nu opgelostdoorde
anaërobezuiveringsinstallatie dieindit
waswatercircuit isgeïmplementeerd. Na
zuiveringkomrhetwaterteruginhetwaswatercircuit,waardoor minder oppervlaktewater nodigisomhercircuiropreschonen
enwordendebezinkveldenontlast.Het ontstanebiogasuit de zuiveringsinstallatie
wordthergebruikt omhet afvalwarer opte

Anaërobe zuiveringstechnologie
Deanaërobezuiveringstechnologie isin
dejaren tachtig,binnen desuikerindustrie,
inNederland ontwikkeld en intussen

Tabel2:

VergelijkingsuikerverwerkingNeder[and/Ukraine.

parameter
bietencampagne
(dagen)
rendement(ton
suiker/tonbiet)
afvalwater
(mi:/tonsuiker)
suikerverlies[%)

Nederland Ukraine

120

45

14,5

12

0,13

0,27

1

3,5
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van2,2meter eneenhoogrevan 12,5meter
éneenbiogasproductie van465kubieke
meterperdag.
Deinstallatie isvoorzienvaneenbiogasboiler,diebijvoldoendebiogasdeopwarmingvanhetafvalwater kanovernemen.Bij
eentelageofte hogeproducrievanbiogas
wordt hetgasautomatisch afgefakkeld via
eengeïnstalleerdegasfakkel Optioneelkan
het biogasnogmeteenleidingnaardeketel
vandesuikerfabriek wordengeleid.

Resultaten
Deinstallatie isditvoorjaar gereedgekomen engetest.Vanafoktoberzaldeinstallatievoorheteerstinbedrijfzijn tijdens de
suikercampagne.Opbasisvande testuitkomsten wordteenuitstekend resultaat verwacht (tabel3).

Tabel3:

Resultaten.

parameter
CODmg/l
BODmg/l
S04mg/1
P-totaalmg/l

Hijswerkzaamliedt

:'modularplant'inYagotyn.

wereldwijd zeersuccesvolgebleken.Suikeris
eenorganischevervuilereneenvoudigdoor
bacreriënomtezetten.Onder geconditioneerdeanaërobeomstandigheden wordt
organischevervuilingomgezet naar
methaangas met behulpvanbacteriën.De
anaerobetechnologie isintussen zeeruitgebreid indeliteratuur beschreven.Opdit
moment zijn detweemeest succesvolle
varianten gebaseerd opUpflowAnaerobic
SludgeBed(UASB)-technologie ofopExpandedGranular SludgeBed(EGSB)-technologie.
Tevenswordtdetechnologie invele
honderden installaties voordezuiveringvan
huishoudelijk afvalwater toegepast.
Devoordelen vananaërobe zuivering
bovendeaërobezuiveringzijn onderandere:
minder energiekosten,vormingvan bruikbaarbiogas,minder ruimtebeslag vande
installatiedoor hogebelastbaarheid enhet
feit datanaërobebacreriën langeperiodes
zonder voedingkunnen overleven.Ditiseen
groorvoordeelomdeperiodes tussen suikerbietencampagnes te overbruggen.
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'Modular plant*
Voorhetdemonstratieproject ishetconceptvandezogeheten modular plant toegepast.Ditiseenmodulair opgebouwdeanaërobezuiveringinstallatie,dieisgebaseerdop
eeneenvoudige bediening,diesnelteinstalleren is,eenvoudig tetransporteren, flexibel
uitgebreid kanworden enwaarin duurzame
marerialenzijn toegepast.Degehele installatiewordr inNederland ineen frame
gebouwd,diehet formaat heeft vaneenzeecontainer,zodat het makkelijk vervoerbaar
isperasofperschip.Allebenodigde appararuur,leidingwerk, kabelsentankszijn duurzaamen reedsgemonteerd, voordatdecontainerworden verscheept.Door verregaande
automatisering isdebediening simpel
gehouden.Bijhetontwerp vandeinstallatie
isrekeninggehouden meteventuele latere
uitbreiding.
Deinsrallatie heefr devolgende dimensiesgekregen:eengemiddelddebietvan330
kubiekemeterperdag,eenorganischebelastingvanéén ronCZVperdag,een reactorinhoud van50kubieke merer,een doorsnede

influent
800-3200
550 - 2200

effluent
320-Ä00
140 - 200

75-200

1-5

5-7,5

3-6

Om hetdemonstratieproject onderde
aandacht vanindustriëlemanagersuitde
Ukrainetebrengen isop 14juli inKieveen
workshopgehouden.Onderdegenodigden
bevondenzichvooralUkraïnseondernemers
uirdesuiker-,bier-en papierindustrie.
Tevensvondeenbezoekplaatsaandeopgeleverdeinstallatie.

Toekomst
Het conceptvande'modular plant'als
completeanaërobezuiveringsinstallatie is
eeninteressante oplossingvoor bedrijven
meteenafvalwaterprobleem. Grotevoordelenzijn:desnellebouw,de duurzaamheid
endeverregaande automatisering, waardoor
eengoedkopebehandelingsmethode wordt
verkregen.Hetblijft echterdevraagwanneerdeUkraïnse bedrijven de investering
kunnen terugverdienen.
Iniedergevalbiedt het landgoedeperspectievenvoortoepassingvananaërobezuiveringstechnologie.Zekeromdatgrotedelen
vandeinstallaties inhet landzelfkunnen
wordengemaakt.Nogsteedsbeschiktde
Ukraineoverveelconstructiebedrijven, die
instaatzijngoedeinstallaties tebouwen,f"
N. Groeneveld (Haskoning) en
W.Maaskant (Haskoning,
thans BGP engineers)

