Centrale verwerking van varkensdrijfmest
Verslag van de Studiedag mestverwerking op 10 maart 1981 te Amsterdam georganiseerd door het
KIVI en Megista
Inleiding
In gebieden met veel veehouderij is het
gebruik van mengvoeders zo hoog dat met
de mest meer mineralen worden uitgescheiden dan plaatselijk voor bemestingsdoeleinden kunnen worden gebruikt.
Hoe groot het overschot is hangt af van
de gekozen uitgangspunten. Wanneer de
P behoefte van de gewassen als criterium
wordt genomen dan is in de provincies met
veel varkens- en pluimveehouderij meer
dan de helft van de mest als overschot
te beschouwen.

IR. J. H. VOORBURG

De landbouwkundige bemestingsnormen
baseren zich op de N behoefte van de
gewassen voor bouwland en op de K behoefte voor grasland.
Een overdosering met P die hiervan het
gevolg kan zijn wordt vooralsnog niet bezwaarlijk geacht. Ondanks dat, valt op
basis van deze normen bijvoorbeeld voor
de provincie Noord-Brabant over 1979 een
mestoverschot te berekenen van 1% miljoen m 3 varkensdrijfmest, zelfs als al het
bouwland in het westen van deze provincie
eveneens met dierlijke mest wordt bemest.
Door de veehouders wordt het mestoverschot wel als een probleem gezien, echter
niet in die omvang als het bovenstaande
cijfer aangeeft.
De voornaamste oorzaak hiervan is de
grote betekenis van het gewas snijmais. De
ervaring van de praktijk is dat dit gewas
positief reageert op giften tot ongeveer
200 m 3 per ha. Deze ervaring wordt ondersteund door proefveldresultaten.
Deze gift is echter drie à vier keer zo
hoog als overeenkomt met de landbouwkundige normen, zodat de bodem niet
alleen met P maar ook met N en K
wordt verrijkt.
De omzet van de mestbanken neemt de
laatste jaren niet toe, wel wordt over een
grotere afstand getransporteerd.
De eigen bijdrage van ongeveer ƒ 2,— per
m 3 heeft tot gevolg dat mestafzet op korte
afstand niet meer via de mestbank loopt.
Bovendien wordt hierdoor de bereidheid
om mest via de mestbank af te zetten
duidelijk beperkt.
De verwachting is dat bij een strengere
reglementering ook de mestafzet over
grotere afstanden onvoldoende soelaas zal
bieden. Mede naar aanleiding van de
vragen uit de praktijk zijn binnen Megista

door een werkgroep de mogelijkheden
van mestverwerking geïnventariseerd. Het
rapport van deze werkgroep werd door
ir. P. ten Have toegelicht.*) De voorgestelde mogelijkheden tot centrale verwerking resulteren in een effluent dat nog
veel zouten bevat en in een mestkoek.
Dit effluent zou geloosd kunnen worden
in de openbare riolering. Wanneer aan de
kwaliteit ervan hogere eisen worden gesteld
dan in het rapport haalbaar worden geacht,
zal dit de kosten van centrale mestverwerking aanzienlijk verhogen.
De mestkoek is nog steeds mest en als
zodanig dus nog niet uit de 'overschottenmarkt' genomen. Dit zou wel het geval zijn
wanneer de koek wordt verbrand en de as
(als P en Cu-bron) weer aan het veevoer
kan worden toegevoegd.
Het rapport was tijdig aan de inleiders van
de studiedag toegezonden. De door de
deelnemers tijdens de inleidingen en de
discussie ingebrachte commentaren worden
hieronder samengevat.

1. Kanttekeningen vanuit het waterkwaliteitsbeheer
Ir. F. Dijkman, RIZA
Door Dijkman wordt ingegaan op het
landelijk te voeren beleid t.a.v. het waterkwaliteitsbeheer.
Regionaal zullen waterkwaliteitsplannen
worden opgesteld. Hierbij vormen de afstemming met andere sectoren van beleid
alsmede een integrale belangenafweging
cruciale punten. Centrale mestverwerking
heeft ongetwijfeld voordelen omdat diffuse
verontreinigingen worden tegengegaan en
het overschottenprobleem beter controleerbaar wordt. Hier staat echter een aanzienlijke puntlozing tegenover. Het staat vast
dat rechtstreekse lozing in het oppervlaktewater niet aanvaardbaar is. Nabehandeling
op een rioolwaterzuiverings-inrichting is
noodzakelijk. Wanneer deze nabehandeling
plaatsvindt op een rwzi van 20.000 ie's dan
ontstaan op basis van de gegevens van het
rapport (debiet 15m 3 per uur) geen problemen uit het oogpunt van de hydraulische belasting. De geschetste centrale verwerking van 130.000 m 3 varkensdrijfmest
produceert evenwel een effluent met een
10 keer zo hoog P gehalte als huishoudelijk
afvalwater. Dit resulteert in een toename
van de P belasting van de rwzi met 50 %.
Wanneer wordt overgeschakeld op fosfaatarme wasmiddelen stijgt de P belasting als

i:
) Werkgroep mestverwerking. Een verkenning
van de mogelijkheden van centrale verwerking
van varkensdrijfmest ter vermindering van mestoverschotten. IMAG Wageningen.

gevolg van de lozing van het effluent van
de mestverwerkingsinstallatie zelfs met
100 %. Wanneer het effluent van de
centrale verwerking nog 1 % van het aangevoerde Cu bevat, stijgt het Cu gehalte
in het slib van de rwzi met ± 350 mg/kg.
Het Cl gehalte van 2200 mg/l betekent bij
15m 3 per uur een zoutbelasting op de
rwzi van 800kg per dag.
Het Cl gehalte in het effluent van de rwzi
stijgt hierdoor van 100 naar 400 mg/l.
Deze problemen overziende kan men zich
toch weer de vraag stellen of het niet
verstandig is het effluent van de centrale
mestverwerking ter plaatse verder te
behandelen.

2. Mestverwerking/slibverwerking een
gecombineerd probleem
Ir. C. C. M. Trenteiman, DHV
Gewezen wordt op de relatie tussen mestverwerking en slibverwerking. Trenteiman
is van mening dat het mestverwerkingsrapport ten onrechte voorbijgaat aan de
P-overschotten.
Door te bemesten volgens de landbouwkundige norm wordt teveel P gegeven.
Daarom heeft hij een mestverwerkingssysteem bedacht dat bestaat uit een eenvoudige scheiding bijvoorbeeld met een
centrifuge zonder vlokkingsmiddelen. Aan
het scheidingsrendement behoeven geen
hoge eisen gesteld te worden.
Het is namelijk de bedoeling dat het
fikraat teruggaat naar het land. Als hierin
ongeveer 30 % van de P is achtergebleven
is het juist geschikt als meststof. De koek
wordt verbrand en de as afgevoerd als
kunstmest of toegevoegd aan het veevoer.
Het grote voordeel van dit systeem is dat
er geen problemen zijn met de lozing van
het effluent.
Een raming van de kosten bij centrale
verwerking komt op ± ƒ13,— per m :i .
Hierbij is aangenomen dat het filtraat
binnen 30 km kan worden afgezet. Hierop
kan nog bespaard worden als de scheiding
op het bedrijf zelf gebeurt.
Over dit interessante alternatief ontstaat
veel discussie, waarvan hier de volgende
punten worden genoteerd.
— Bij dit systeem moet niet het mestoverschot behandeld worden maar in de
overschotgebieden vrijwel alle mest. De
kostenberekening heeft dus een ander
gewicht.
— Het is de vraag of in de overschotgebieden al het filtraat binnen 30 km
afgezet kan worden.
— Gezien het bovenstaande is het nodig
dit alternatief nader te bestuderen.
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3. Verwerking totzwarte grond
Ir. E.J. Mesu,SVA
Op grond van oriënterende proefjes lijkt
het mogelijk om op 1ha 10.000 m:i zuiveringsslib te verwerken. Dit gebeurt danin
20 giften van 500m;t perweek. Het slib
wordt door de grond gefreesd. Na 20
weken is de bovengrond (25cm) 'verzadigd' en wordt alszwarte grond afgevoerd.
Naar zwarte grond is grote vraag. Naar
de toepasbaarheid van dit systeem zal
binnenkort door het IMAG een uitgebreider onderzoek worden uitgevoerd. De
vraag wordt aan de orde gesteld of een
dergelijk systeem ook mogelijkheden heeft
voor de mestverwerking.
Een verschil metzuiveringsslib ishet zeer
hoge N gehalte van het fikraat.

4. Scheiding vanvarkensdrijfmest in
in vaste envloeibare fase
Dr. G. van den Bosch,
Stuurgroep mestproblematiek NCB
Op het varkensproefbedrijf in Sterksel is
een proefinstallatie voor het scheiden van
varkensdrijfmest gebouwd. Op grond van
vooronderzoek is de keuze gevallen opeen
zeefbandpers. Omdat gestreefd wordt naar
een zo groot mogelijk scheidingsrendement
is veel aandacht besteed aan het zoeken
naar het meest geschikte flocculatiemiddel
(FeCl ;! en polyelectroliet). Er iseen onderzoekprogramma opgesteld waarbij de
technische uitvoerbaarheid wordt nagegaan
en de afzetmogelijkheden van koek en
filtraat worden bestudeerd.
5. Hetscheiden vanmest enurine inde
stal en de verdamping van het filtraat
Ing. W.Kroodsma, IMAG
Op het IMAG is eensysteem ontwikkeld
waarbij de mest direct onder het rooster
in de stal wordt opgevangen op een filterdoek. Hierdoor wordt een vrijwel volledige
scheiding vanfaeces enurine•+water bereikt.
Ten opzichte van dunne mest betekent dit
een scheiding meteenzeer hoog rendement.
Wanneer in de stal wat stro wordt gebruikt
is de vaste mest goed stapélbaar.
Naar de toepasbaarheid van het systeem
wordt nader onderzoek uitgevoerd waarbij
vooral de bedrijfszekerheid en het investeringsnveau de aandacht krijgen.
Met het filtraat iseen verdampingsproef
uitgevoerd. Als 'verdamper' diende een
biowasser aangesloten op een continu
draaiende ventilator. Tijdens een eerste
proef lukte het om ± 2 1 per uur d.i.
ongeveer de helft van de produktie, stankvrij teverdampen. Het capaciteitsverlies
van de ventilator was 30%. Het onderzoek wordt voortgezet.

6. Reduceren vandunne mesthoevccllieden
via ultra enhyperfiltratie technieken
Ing. G.Klomp, IMAG
Na een uiteenzetting over het principe van
de omgekeerde osmose en de beschikbare
apparatuur en membranen, worden de
ervaringen geschetst met het behandelen
van kalvergier. Het blijkt dat vluchtige
vetzuren wel door het membraan heen
glippen zodat weliswaar een behoorlijk
heldere vloeistof werd verkregen die echter
toch nog flink stinkt.
Afhankelijk van de schaal waarop kan
worden gewerkt bedroegen de kosten
ƒ 5 , — - ƒ7,—/m 3 . Er is nog weinig
ervaring met de kosten van schoonhouden
en de levensduur van de membranen.
De energiekosten bedroegen bij het in dit
opzicht beste systeem 9 k\Vh/m :i . Bij de
behandeling van filtraat van varkensmest
moet men echter rekenen op een veel
hogere zoulconcentratie en bij gevolg op
een veel hogere druk en daaraan gekoppelde kosten.
7. Omgekeerde osmose en anaerobe
zuivering vanhuishoudelijk afvalwater
Prof. dr. ir. C.Boelhouwer,
Universiteit van Amsterdam
De anaerobe zuivering van huishoudelijk
afvalwater is praktisch niet goed mogelijk
door de zeer geringe concentratie (CZV
300 -400mg/l). Door middel vanomgekeerde osmose is geprobeerd het afvalwater te concentreren. Het is mogelijk
gebleken 95 % van de CZV tegen te
houden eneen noggroter deel van de
anorganische verontreiniging. Het volume
van het concentraat bedraagt nog slechts
1 /9.Het regelmatig schoonhouden is zeer
belangrijk. Anaerobe zuivering vanhet
concentraat blijkt geen problemen op te
leveren. Eeneenvoudige economische
evaluatie toont de haalbaarheid van het
gecombineerde proces aan.
8. Pyrolyse: mogelijke verwerkingsmethode
voor mestafvallen
Prof. dr. M.Tels enir.C.P.M.van
Ginneken, T H Eindhoven
Onder pyrolyse wordt verstaan de thermische ontleding van organische materialen
bij temperaturen lager dan 1000 °C, aldan
niet in aanwezigheid van ondermaat zuurstof. Deeindprodukten zijn:
— gas (CO, H 2 , C 0 2 , CH 4 )
— brandbaar teer
— water met organische verontreinigingen
— houtskool
Voordelen t.o.v. verbranding zijn:
— Drie van de vier eindprodukten kunnen

als brandstof worden gebruikt. Deze
energie kan flexibeler worden aangewend
dan de electriciteit die bij verbranding
vrijkomt.
— Er is minder verontreinigd (af)gas te
behandelen.
Bij hogere temperaturen is sprake van
meer vergassing. De voor- en nadelen
hiervan zijn onvoldoende bekend. Door de
TH wordt onderzoek uitgevoerd met afvalstoffen. Dit onderzoek wordt door de
overheid gesubsidieerd tot medio 1982.
Over de pyrolyse van mest zijn alleen wat
literatuurgegevens bekend. Wanneer de
droge organische stof uit mest eenverbrandingswarmte heeft van 19 MJ/kg
wordt verwacht dat het proces zonder
steunbrandstof kan verlopen bij een
drogestof gehalte van 30-35 %.

9. Het Wetox-proces voor de natte
oxydatie vanorganische afvalen
Prof. dr. ir. C. Boelhouwer,
Universiteit van Amsterdam
Dit proces beoogt een oxydatieve afbraak
van organisch materiaal in waterig milieu
door (lucht) zuurstof (vergelijkbaar met
het Zimpro-proces). CZV-verwijdering tot
95 % is mogelijk.
Het proces is reeds bij lage concentraties
aan organisch materiaal ( > 2 %) autotherm; bij hogere concentraties kan de
surplus-warmte in de vorm van stoom
worden gewonnen.
De apparatuur moet corrosie-bestendig
zijn; wanneer hogere Cl-concentraties in
de voeding aanwezig zijn iszelfs het zeer
dure titanium vereist. Volgens Canadese
gegevens zijn korte reactietijden (ca. 1 uur
bij 250°C) voldoende om tal van afvalstoffen in organische zuren om te zetten,
die zich zeer goed aëroob laten verwerken;
het daarbij gevormde slib kan in het proces
worden gecirculeerd. Eenglobale berekening toont aan dat de kosten voor het
verwerken van varkensdrijfmest ca. ƒ15,—
à ƒ20,— per m 3 zouden bedragen.
Te overwegen zou zijn in hoeverre ook
anaerobe verwerking van de primaire
reactieprodukten inaanmerking zou komen.
Tijdens de discussie blijkt dat deT HEindhoven beschikt over deresultaten van
een kinetische studie betreffende de natte
oxydatie van organische meststoffen.
Boelhouwer wil deze graag in zijn verdere
analyse van het Wetox-proces verwerken.

10. Conclusies
10.1.
Wanneer opeen centrale mestverwerking
alleen mestoverschotten worden verwerkt
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kunnen er geen eindprodukten voor bemestingsdoeleinden in het gebied worden
aangewend.
Daarom moet het filtraat na zuivering
worden geloosd en de mestkoek bij voorkeur worden verbrand zodat deze niet op
de mestoverschotten markt komt. Voor de
akker- en tuinbouw is de mestkoek waardevol vanwege zijn hoge gehalte aan
organische stof.

— de akkerbouwer inelk geval de voorkeur zal geven aan mestkoek boven
filtraat.

10.2.
Het mestfiltraat bevat na biologische
zuivering nogzoveel P,Cu enzouten dat
de lozing in veel gevallen problemen zal
opleveren. In elk geval zalgeëist worden
dat geloosd wordt op de openbare riolering welke isaangesloten opeen rioolwaterzuiveringsinrichting van voldoende
capaciteit. 'Afhankelijk van bijv. de capaciteit van de rwzi, de aard en bestemming
van het oppervlaktewater waarop het
effluent van derwzi geloosd wordt en/of
de slibproblematiek kunnen strenge eisen
worden gesteld aan de lozing vanhet
effluent van de mestverwerking opde
riolering'.

• • •

10.3.
Als aanvulling op het rapport over de
verwerking van varkensdrijfmest wordt
nadere studie en eventueel onderzoek aanbevolen van:
— omgekeerde osmose voor zuivering van
filtraat of effluent
— pyrolyse
— natte oxydatie
— verwerken tot zwarte grond (afhankelijk van de ervaringen met zuiveringsslib).
10.4.
De mestoverschotten worden gewoonlijk
berekend op basis van landbouwkundige
normen (N enK).
Nadere studie verdient een alternatieve
verwerking (Trentelman) waarbij een vrij
ruwe scheiding plaatsvindt (ongeveer 70%
P verwijdering).
Het filtraat behoeft in dit geval nietgeloosd teworden engaat weer als mest
naar het land waarbij dusgeen overdosering metP meer plaatsvindt. De mestkoek
wordt afgevoerd en bij voorkeur verbrand.
Deze scheiding zou eventueel ook opde
bedrijven uitgevoerd kunnen worden. Over
deze methode kan nogopgemerkt worden
dat:
— vrijwel alle mest gescheiden moet
worden
— het de vraag isof het filtraat binnen
redelijke afstand afgezet kan worden

10.5.
Het fiitermatsysteem iseen scheiding met
een zeer hoog rendement, dieop debedrijven uitgevoerd kanworden. De toepasbaarheid dient nader onderzocht te
worden.

Gezondheidsaspecten Drinkwaterdesinfectiemiddelen
Van 21-24april organiseerde de Environmetal Protection Agency (EPA)van Cincinnati een symposium over de gezondheidsaspecten van drinkwaterdesinfectiemiddelen en de daarbij gevormdebijprodukten. Het symposium werd door 150
Amerikanen en Canadezen en 7 Europeanen, waaronder 4 Nederlanders bijgewoond. Kort samengevat werden de
volgende bevindingen gepresenteerd.
De toxiciteit van de desinfectiemiddelen
chloor, chloordioxide, chloriet, chloraat
en chloramine (anorganische reactieprodukten) wasgetest bij ratten, muizen,
kippen en apen. In het algemeen wezen de
resultaten van dit onderzoek niet duidelijk
in een bepaalde richting. Alleen bij hoge
concentraties (over het algemeen groter
dan 50mg/l)werden schadelijke effecten
gevonden.
Met betrekking tot de organische bijprodukten van desinfectie kwam naar
voren dat hypochloriet, chloordioxide, ozon
en chlooramine aanleiding geven tot
vorming van geoxideerde verbindingen en
chloorhoudende nevenprodukten. Toepassing van chloor (hypochloriet) resulteert
in relatief veel halomethanen; chloordioxide
in relatief weinig. Het sterk mutagene
N-chloropiperidine wordt gevormd onder
invloed van chlooramines. Onder invloed
van ozon ontstaan geen chloorhoudende
verbindingen maar wel peroxiden. Het
toxiciteitsonderzoek van de produkten die
bij desinfectie kunnen ontstaan heeft zich
vooral gericht op de trihalomethanen.
Momenteel loopt een toxiciteits- encarcinogeniteitsonderzoek met ratten en
muizen bij testconcentraties van 200tot
1800 mg/lin drinkwater.
Op concentraties van verontreinigd oppervlaktewater en drinkwater bereid uit verontreinigd oppervlaktewater is veelvuldig
de mutageniteitstest volgens Ames toegepast. Vrijwel altijd met positief resultaat,

d.w.z. dat mutagene effecten zijn gevonden
met uitzondering van een enkel drinkwatermonster. Op dit moment blijkt nog
geen van de onderzochte desinfectiemiddelen (chloor, chloordioxide, chlooramine of ozon), op grond van de resultaten
van de toxiciteits- en mutageniteitstesten
de voorkeur te verdienen.
De invloed van desinfectiemiddelen en
bijprodukten van desinfectie op degezondheid van de mens is in de V.S.
getest met vrijwilligers. Deze personen
dronken gedurende 3 maanden dagelijks
water dat 5mg/l bevatte van respectievelijk
chloor, chloordioxide, chloriet, chloraat en
chlooramine. Toxische effecten zijn niet
waargenomen bij deze groep.
Epidemiologisch onderzoek heeft zich
gericht op de associaties tussen het gebruik
van desinfectiemiddelen en kankerrisico
voor dikke darm, eind-darm en blaas. De
resultaten van deze onderzoeken spreken
elkaar ten dele tegen, zodat conclusies ten
aanzien vande associatie niet getrokken
kunnen worden.
Samenvattend lijkt het erop dat de onderzochte desinfectiemiddelen zelf, gelet op
de concentraties in drinkwater, alle uit
toxicologisch oogpunt relatief veilig zijn.
Op grond van de neveneffecten kannog
geen voorkeur worden uitgesproken voor
een bepaald desinfectiemiddel.
Dr. C. L. M. Poeh.
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