NVA-TCA-Workshop: Afbraak complexnatuurlijk materiaal

De Technische Commissie Anaërobie
(TCA) van de Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer NVA, organiseerde op
28 en 29 maart 1985 te Veldhoven een
workshop over de afbraak van complex
natuurlijk materiaal. Hierbij werd
gekozen voor een zo breed mogelijke
opzet, waarbij zowel meer fundamentele
problemen als praktijksituaties, met een
grote diversiteit aan substraten aan de
orde kwamen. Via een 17-tal inleidingen
werd getracht de stand van zaken op de
desbetreffende werkgebieden weer te
geven. Daarnaast was voldoende tijd
vrijgemaakt voor discussie.
Dit artikel geeft een samenvatting van de
inleidingen en de hieraan verbonden
discussies.

De mestproblematiek
Meesters (groep Ottengraf THE) [1] besprak
de invloed van thermische, thermischchemische en thermisch-oxydatieve
voorbehandeling bij de vergisting van
varkensdrijfmest. Bij te hoge temperatuur
(180 °C-21() °C) worden eerder negatieve
effecten gevonden ook met NaOH of CaO
dosering. Waarschijnlijk issprake van
vorming van remmende componenten.
De grootste toename in conversie werd
gevonden bij een thermisch-oxydatieve
voorbehandeling van 120°C-150°C.
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Een verdubbeling van de biogasproduktie
per m 3varkensdrijfmest werd ineen continuproces met een verblijftijd van 20 dagen
geconstateerd. Een economische evaluatie
maakt echter duidelijk, dat de rentabiliteit
van het proces niet verhoogd werd.
Van Voorneburg (MT-TNO) [2]concludeert
dat een voorbehandeling met kalk gevolgd
door NH 3 -strippen en thermofiele vergisting
in een totaal mestverwerkingssysteem met
ammoniakverwijdering kan passen. Wanneer
uitsluitend naar de energiewinst wordt
gekeken ligt het niet voor de hand de
vergisting thermofiel uit te voeren.
In feite ismen in staat om mest op een
goede manier anaëroob te vergisten, aldus
Van Velsen (LHW) [3].Technische
problemen met betrekking tot pompen,
warmtewisseling, energiebehoefte, ontmenging, gasopslag en corrosie zijn
oplosbaar. Ook de biologische know-how

ten aanzien van bijvoorbeeld opstart en
mestkwaliteit isgoed. Het probleem isechter
de prijskaart van de processen. Vandaar dat
gezocht wordt naar goedkopere alternatieven. Een voorbeeld isde koude
vergisting onder de roosters indestal, waarbij
vooral beheersbaarheid en veiligheid (nog)
probleempunten zijn.
Voor kalvergier en dunne mestfracties is
wellicht grootschalige toepassing van
systemen met korte hydraulische verblijftijden mogelijk (UASB- en andere systemen).
Ook voorbehandeling wordt pas aantrekkelijk bijcentrale verwerking.Al met allijkt het
erop dat de mestvergisting zich in de
toekomst meer zal moeten gaan richten op
(het belang van) het produkt uitgegiste
mest en minder op de energiebalans
(biogaswinning). Aspecten zoals stankreductie, bemestingswaarde, hygiëne en
verbetering van het stalklimaat spelen hierbij
een rol. Binnen dit kader zouden ook nu op
economische gronden afgewezen procesvarianten, zoals batch-vergisting, opnieuw
geëvalueerd moeten worden.
De omvang van de mestoverschotproblematiek werd op treffende wijze door
Voorburg (RAAD) [4] gedemonstreerd.
Het cruciale punt isde acceptatie vanmestin
de akkerbouw. Wanneer hier de helft van de
hakvruchten (aardappel, mais, biet) met
organische mest zou worden bemest, moeten
enkele miljoenen m 3 mest verwerkt worden.
In de discussie met betrekking tot de
mestoverschotten werd geconcludeerd dat
het mestprobleem een mineralenprobleemis.
Anaërobe vergisting op zich biedt geen
oplossing, het gaat om de 'neven-effecten'
(zie ook inleiding Van Velsen) waardoor de
acceptatie verhoogd moet worden.
Ook de P-norm speelt een rol bij de
mestafzet. Benutting van Pin mest zou de
invoer en verwerking van rotsfosfaat kunnen
beperken met minder onaangename
bijprodukten zoalsgips en zware metalen.
Ook valt te denken aan betere verteerbaarheid van het veevoer. Door bijvoorbeeld
enzymatische ontsluiting van phytine door
phytase zou minder anorganisch Pnodigzijn.
Verdere aandachtspunten in de discussie
waren:
—effect van vergiste mest op de bodemstructuur en humusvorming;
—veevoerproduktie uit mest. waarbij
wederom grote acceptatieproblemen te
verwachten zijn;
—toepassing van meer gerichte ontsluitingsprocessen;
—opbrengsteffecten door organische
bemesting.
Huishoudelijk afval
Oosthoek (VAM) [5]gaf aan dat
compostering van stedelijk afval in Nederland
nog maar op beperkte schaalwordt toegepast

met 70.000-80.000 ton produktie per jaar.
Afzet isvrijwel kwantitatief naar de nietagrarische sector. De akkerbouw zou een
eventueel nieuwe markt kunnen zijn.
Een aantal verschillende verwerkingsmethoden wordt besproken. Het klassieke
Van Maanen systeem isverouderd en levert
chemisch slechte compost met hogere
gehaltes aan zware metalen. Scheidingaan de
bron of mechanische scheiding vooraf zal
steeds meer toepassing vinden. Geforceerde
beluchting isvooral nodig bij onvoldoende
waterafvoer, zoals dat optreedt bij sommige
te composteren organische fracties. Tevens
kan hierdoor de stankoverlast worden
gereduceerd.
Een composthoop toont qua opbouw naar
binnen toe een toenemende mate van
anaërobie met hoge boterzuurconcentraties.
Na blootstelling aan de lucht zijn deze
binnenste zonesvaak nogwekenlang inactief.
Een probleem bij het composteren kan voorts
het percolatiewater zijn met een CZV van
70.000 mg 0 2 / L , een N-gehalte van
2.700 mg/L en aanzienlijke gehaltes aan
zware metalen (Cd 40 mg/m 3 . Hg 2 mg/m 3 ).
Rijpe compost kan goed gekarakteriseerd
worden via het wateroplosbare koolstofgehalte en het percentage organischestofvan
de droge stof. Het laatste iswel afhankelijk
van het cellulose gehalte van het uitgangsmateriaal. Op deze maniermoethet mogelijk
worden om in de toekomst meer planmatig
compost te produceren.
Over de produktie en winning van stortgas
hield Jans (Grontmij) [6]een inleiding,
waarbij een praktijkproef in Bavel nabij een
steenfabriek nader werd toegelicht. Het doel
van de experimenten iseen zo optimaal
mogelijke emissiebeheersing van stortgas.
De microbiologische afbraak en dus de
gasproduktie verloopt volgens een Ie ordemodel, afhankelijk van de nog aanwezige
organische grondstof. Het biogas bestaat
voor 60% uit CH 4 en ca. 40% C 0 2 met
gemiddeld 250 ppm H 2 S.
In Bavel valt een drastische toename in H2S
te constateren bijvoorbeeld na het storten
van afvalgips.
Het biogas iseen energiebron voor de nabij
gelegen steenfabriek en wordt met een
rendement van 30-70% gewonnen. Hierbij
worden de beste resultaten met verticale
gaswinputten behaald.
Verstraete (microbiële ecologie, Rijksuniversiteit Gent) [7]hield een lezing waarbij
enige 1-trapssystemen vergeleken werden
met 2-trapssystemen. Naast de aërobe
1-trapssystemen (gangbare composteren met
windrijen met keren,geforceerde beluchting,
thermofiel of mesofiel proces) worden
anaërobe 1-trapssystemen toegelicht.
Als voorbeeld hier een U-vormige reactor
waarin met een soort 'betonpomp'
organische huisvuilfractie wordt gepompt.
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Een en ander kent een volumebelasting van
13 kg organische stof/m3 • dag bij een
verblijftijd van 15dagen en een biogasproduktie van 4 m 3 /m 3 • dag. Van een
tweetrapssysteem issprake bij de anaërobe
verwerking van een 'precompost-pasta' met
3 5 % droge stof ineen down-flow reactor met
3-5 m 3 /m 3 • dag aan biogasproduktie. De Ie
trap is hier de aërobe voorbehandeling tot
genoemde precompost in een biostabilisator.
De spreker isin dit soort omstandigheden
een voorstander van 1-trapssystemen.
Immers bijdeontsluitingzalaltijd slechtseen
kleine fractie van de totale (hoge) CZV in
vluchtige vetzuren worden omgezet.
In de discussies werd geconcludeerd dat bij
de verwerking van huisvuil behoefte bestaat
aan meer fundamentele gegevens. Welke
(microbiële) interacties en processen spelen
zich afin uiterst heterogene systemen, zoals
vuilstorten en composthopen? (Interessant
in dit verband isbijvoorbeeld een door
Verstraete vermelde interactie van NH 4+-N
onder nitrificerende conditiesmet organische
fenolische verbindingen in de grond.
Intermediair ontstaan nitro-en nitrosoverbindingen die later weer omgezet worden
in aminoverbindingen en bijdragen tot
verdere polymerisatie tot humusachtig
materiaal).
Na categoriseren van dergelijke processen
zou dan een optimalisatie kunnen volgen,die
vooral gericht moet zijn op de gemakkelijk
afbreekbare componenten. Voor de moeilijk
of niet afbreekbare stoffen isstort dan
vooralsnog de enige mogelijkheid.
Land- en tuinbouwafval
Het principe van het IBVL-proces (Rijkens)
[8] is het vervloeien van vast materiaal onder
percolatie, waarbij de percolerende vloeistof
via een methaanreactor wordt gerecirculeerd.
In de vervloeiingsreactor ishet meestal beter
de vaste stof in verdronken toestand te
bewerken dan alleen te besproeien.
Het laatste blijft nodig omdat drijflagen door
C 0 2 en CH 4 -produktie kunnen ontstaan.
Met vers organisch materiaal iskneuzen en
hakselen vooraf noodzakelijk. Vooral de
epidermis van het (nog levende) materiaal
kan namelijk soms wekenlang weerstand
bieden.
Bij de anaërobe vergisting van lignocellulose
bevattend materiaal blijft een residu over dat
in ca. 2 maanden tot een rulle massa kan
worden gecomposteerd.
Met niet verhoute materialen zoals groente,
fruit en bietenpulp blijft een niet
ontwaterbare brijover,dieviapercolatie ook
in de methaanreactor terecht kan komen.
Voor compostering moeten hier houtspaanders of iets dergelijks worden
toegevoegd.
Onderzoek vindt plaats naar de toepassing
van een continu-tegenstroom proces. Het is
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echter nog moeilijk om voor een bepaalde
categorie vast afval te voorspellen hoe het
zich in tegenstroom met het percolatiewater
zal gedragen. Een andere toepassing van het
IBVL-procesismogelijk nogde verwijdering
van zware metalen uit vast organisch afval.
Bij Gist-Brocades (Borghans) [9] wordt
gewerkt met een continu 2-trapsproces voor
de vergisting van vast afval. Het proces is
destijds bij CSM tot ontwikkeling gebracht.
Als substraat wordt voornamelijk gewerkt
met relatief 'natte' materialen zoals
bietenafval en veilingdoordraaiprodukten.
Aan de vergisting van droger materiaal is
geen aandacht besteed. De resultaten op
semitechnische schaal zijn bemoedigend.
Als voordelen van hetcontinu procesworden
genoemd:
minder arbeidsintensief, geringer reactorvolume, betere stabiliteit en minder last van
verstoppingen en kortsluitstromen.
De Vries(AVEBE) [10]steltinzijn inleiding,
dat bij de aardappelzetmeelindustrie de
proceskeuze in belangrijke mate beïnvloed is
door de fytopathogenen-problematiek.
Voor de verwerking van vast organisch afval
is uiteindelijk gekozen voor aërobe
compostering met geforceerde beluchting.
Na 3-7 dagen loopt de temperatuur op tot
ca. 80 °C, deze temperatuur wordt
gehandhaafd via regeling van de ventilatoren.
Na 25 dagen isde primaire compostering
voltooid. Na gemiddeld 1,5 jaar afrijping is
een milieu-hygiënisch verantwoorde
compost verkregen. De vraag overtreft het
aanbod. Afzet vandecompost vindt plaatsin
de biodynamische tuinbouw en daarnaast
vooral ook in het eigen gebied bij de
fabrieksaardappeltelers. In een coreferaat
over 1-en 2-trapssystemen geeft Hofenk
(IBVL) [11]de voorkeur aan een
twee-trapssysteem bij de behandeling van
langzaam vervloeiend houtachtig materiaal.
In het IBVL-systeem blijven de vaste delen
gedwongen indevervloeiingsreactor. Tevens
behoeft niet onnodig gemalen te worden,
waardoor ook geen slecht ontwaterbaar
residu ontstaat. Wanneer niet gestreefd
wordt naar CH 4 -winning in zo'n eerste
reactor, behoeft deze niet gasdicht te zijn en
kan qua uitvoering eenvoudig en relatief
goedkoop zijn. Tevens kan door een hogere
vullingsgraad de verblijftijd van de vaste
delen langer zijn.
Uit praktijkproeven met aardappelafval en
organische fractie-huisvuil valt, mede door
technische problemen, nog niet altijd
eenduidig vast te stellen welk systeem in
welke situatie de voorkeur verdient.
Diversen
Er was ook een aantal inleidingen met
een veelal wat fundamenteler karakter.
Bovendien kwam een (nieuw) reactortype

aan de orde, dat isafgeleid van de pens van
herkauwers.
De Wit (LHW) [12]besprak de aantasting
van levende planten door schimmels.
Dit gebeurt stapsgewijs vanaf de middenlamel van de cellen waarbij de verschillende
noodzakelijke enzymen geïnduceerd
worden. Bij biotrofe schimmels (schimmels
die leven van levende planten) is vooral
sprake van sterke regulering van enzymen
met een vaak celwandgehouden endus lokale
werking.
Interessant isde ligninase van de 'wit'-rot
schimmel Phanerochaete chryosporium.
Het gen voor de produktie van dit enzym is
inmiddels ingebouwd in een bacterie.
Over structurele aspecten van ligninecellulose afbraak van enkele grassen hield
Engels (LHW) [13]een inleiding.Met behulp
van Iicht-microscopische kleuringstechnieken
bleek dat sklerenchym weefsels rijk aan
syringyl-residu beter verteerbaar zijn dan
sklerenchym en vaatbundelweefsels met
meer coniferyl-aldehyde. Naast het
ligninetype spelen gelaagdheid en blokvorming van celwandcomponenten een rol
bij de vertering.
Uit electronenmicroscopisch onderzoek met
stro van gerst bleek dat de celwand aan de
cellumen-zijde isafgedekt met een
onverteerbaar korrellaagje (Warty layer).
Waar deze beschadigd is,kan afbraak
plaatsvinden.
De hydrolyse en fermentatie van gelatine
verloopt optimaal bij pH 7, aldus Breure
(UvA) [14].
Toepassing van een up-flow reactor heeft een
toename in volume-activiteit met een factor
10tot gevolg. In tegenstelling tot de
fermentatie van glucose ontstaat geen
korrelslib.
Er werd geconcludeerd dat de anaërobe
zuivering van eiwithoudend afvalwater bij
voorkeur twee-traps moet plaatsvinden.
Alssprake isvan eiwit/koolhydraat-mengsels
zullen deze gescheiden moeten worden
omgezet aangezien glucose de eiwitomzetting
remt.
Uit de inleidingvan Brons (LHW) [15]bleek,
dat ook bodemhumuszuren een remmende
invloed hebben opdeeiwithydrolyse (niet op
de fermentatie). Er isvooral sprake van een
sterk verlengde lag-phase bij de anaërobe
afbraak. Voorbehandeling met Ca heeft een
gunstig effect via vorming van Ca-humaat.
Er zijn sterke aanwijzingen dat het humaat
zich hecht aan het substraat-eiwit. Dit isdan
niet meer toegankelijk voor de betrokken
enzymen.
De vorming en afbraak van humuszuren en
bijbehorende precursors werd besproken
door Fields (LHW) [16], Vanuit plantepolyfenolen worden quinonen gevormd, die
spontaan kunnen polymeriseren tot humusin
de bodem. Quinonen zijn tevens inter-
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mediairen bij pigment (mélanine) vorming in
planten. De toxiciteit van fenolische
verbindingen in anaërobe systemen is
afhankelijk van het aantal OH groepen.
Tevens iser de invloed van oxydatie.
Na blootstelling aan lucht iser een sterke
toename van de toxiciteit. Een voorbeeld in
dit verband isde sterk toegenomen toxiciteit
van L-DOPA ten opzichte van tyrosine.
Gijzen (KUN) [17]besprak de resultaten die
verkregen zijn met een anaërobe reactor
afgeleid van de pens van herkauwers.
Deze wordt gekarakteriseerd door een
constante temperatuur van 39-40 °Ceen pH
van 6-7 en een lage redoxpotentiaal.
Cellulosehoudende afvalmaterialen worden
omgezet in CH 4 , C 0 2 en vluchtige vetzuren.
De vluchtige vetzuren worden in een
nageschakelde UASB reactor vervolgens
methanogeen omgezet. Het effluent wordt
over de pens-reactor gerecirculeerd en levert
buffercapaciteit.
De verblijftijd van de vaste stof (uitgetest
zijn onder meer papierpulp, bierbostel,
aardappelafval, stro) in de pens-reactor ligt
rond de 2-4 dagen met belastingen van 2035 kg organische stof/m 3 • dag. Binnenkort
zal onderzoek op semitechnische schaal een
aanvang nemen.
Tot slot
Door de 43 deelnemers werd de workshop in
het algemeen positief gewaardeerd, waarbij
het multidisciplinaire karakter van zowel
deelnemers alsonderwerpen zeker niet als
hinderlijk werd ervaren.
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Kwaliteitsplan rijkswateren
vastgesteld
Minister Smit-Kroes en minister Winsemius
hebben een ontwerp voor een rijkswaterkwaliteitsplan gepubliceerd. Dit plan geeft
voor de wateren waarvan het kwaliteitsbeheer
bij het rijk berust, de functies en de kwaliteitsdoelstellingen aan. Ook geeft het plan de
maatregelen aan die getroffen moeten
worden en een overzicht van de kosten.
Er zijn vele uiteenlopende belangen gemoeid
met de waterhuishouding van de rijkswateren. Een aantal van die belangen stelt in
meer of mindere mate eisen aan de kwaliteit
van het oppervlaktewater, zoals drinkwater,
zwemwater, viswater. Aan andere belangen
zijn geen eisen verbonden, maarzij kunnen
wel de kwaliteit beïnvloeden, bijvoorbeeld de
scheepvaart, de veiligheid, de zand-, grinden kleiwinning.
Het kwaliteitsplan richt zich op de eerste
categorie. Daarbij isgetracht allebelangen zo
goed mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen. Voorts isbij de vaststelling van de functies en de doelstellingen
aangesloten bij de hoofdlijnen van het
Indicatief Meerjarenprogramma Water,
namelijk vermindering van de verontreiniging —door zuivering bij de bron het beschermen van de bestaande kwaliteit,
waar die van voldoende niveau isen de
algemeen geldende basiskwaliteit.
Onder basiskwaliteit verstaat men een eerste
beschermingsniveau voor het aquatisch
leven. Deze laatste doelstelling isdan ook
voor alle rijkswateren vastgesteld. Per gebied
wordt de functie die de hoogste eisen aan de
waterkwaliteit stelt, alsnorm voor die
kwaliteit gehanteerd.
De investeringskosten voor het kwaliteitsplan voor de rijkswateren zijn geraamd op
ongeveer 1900 miljoen gulden,waarin uithet
rijksheffingenfonds ongeveer één miljard
wordt bijgedragen. De uitvoering van het
saneringsprogramma zal ongeveer in 1990
voltooid zijn.
Onder de saneringsmaatregelen van
Smit-Kroes en Winsemius vallen de Rijn,
Maas, Wester- en Oosterschelde, het
Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal, de
Waddenzee, de Eems-Dollard en overige
kustwateren en het IJssel-, Marker-,
Grevelingen-, Veerse-enOostvoornse meer.
De ministers zijn van mening dat ondanks de
maatregelen, die er inde afgelopen jaren zijn
genomen met betrekking totdezuiveringvan
de rijkswateren, nog niet van een optimale
waterkwaliteit gesproken kan worden.
Dit geldt vooral voor de verontreiniging van
de rivieren en meren met zware metalen en
organische stoffen.
Het water van de Maas, Schelde en het
Kanaal van Gent naar Terneuzen voldoet ter
hoogte van de grens met België niet aan de

normen voor de zuurstofhuishouding.
Hetzelfde geldt voor de polderwateren in
Flevoland. Ook de normen voor zware
metalen worden in het Maas-en Scheldewater bij de Nederlands-Belgische grens
overschreden.
De bewindslieden vrezen datdebelastingvan
de Maas met radio-actieve stoffen (tritium)
als gevolg van de uitbreiding van kerncentrales langs deze rivier in Frankrijk en
België de komende jaren zal toenemen.
Het ishen nog niet helemaal duidelijk of dit
tot overschrijding van de basisnorm voor de
kwaliteit van het rivierwater zal leiden.
Het zoutgehalte van het Rijnwater zal,zo
verwachten de ministers, door de te nemen
maatregelen bij de kalimijnen in de Elzas
minder worden. Niettemin zalde basisnorm
in tijden van lage waterafvoer toch worden
overschreden.
De overbemesting (eutrofiëring) van de
randmeren kan gedeeltelijk worden teruggedrongen. De belasting van het IJsselmeer
met eutrofiërende stoffen zal niet kunnen
worden verminderd, zolang er geen
maatregelen worden genomen in het gehele
stroomgebied van de Rijn, zo constateren
Smit-Kroes en Winsemius.
Veel organische microverontreinigingen in
de grensoverschrijdende rivieren zijn
eveneens uit het buitenland afkomstig.
De bewindslieden verwachten dat in 1990
aan de meeste normen kan worden voldaan,
met uitzondering van die voor de pcb's en
enkele andere uiterst giftige stoffen.
Het merendeel van de als zwemwater
aangewezen meren en rivieren voldoet aan
de normen die voor de bacteriologische
kwaliteit van het water worden gesteld.
Met het nemen van specifieke maatregelen
hopen de bewindslieden in 1986ook de
meeste andere zwemplaatsen bacteriologisch
schoon te hebben. Voor enkele plaatsen zal
het echter wat langer duren. Overigens zal
het zwemwater op een groot aantal plaatsen
niet aan de eisen kunnen voldoen met
betrekking tot de zichtbare helderheid.
De ministers willen de maatregelen op korte
termijn nemen, omdat deafgelopen jaren een
vertraging isopgetreden in het saneringsprogramma. Door de bezuinigingen bij de
overheid isook het beleid met betrekking tot
de waterkwaliteit onder druk komen testaan.
De bewindslieden willenveelvoorrang geven
aan een verdere vermindering van de
belasting van de oppervlaktewateren met
zuurstofbindende stoffen. Ook zaler veel
aandacht moeten worden besteed aan de
vermindering van de verontreiniging met
zware metalen en synthetische organische
verbindingen en aan de bestrijding van de
overbemesting.
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