Verslag van een Symposium:

Toepassing van anaerobe gisting

Op 17december 1980 heeft de NVAcommissie: Technische Commissie Anaerobie (TCA) zijn eerste openbare bijeenkomst gehouden in de vorm van het
bovengenoemde symposium. Ruim 200
belangstellenden waren die dag naar het
Internationaal Agrarisch Centrum in
Wageningen gekomen. Onder hen bevond
zich de voorzitter van de NVA, Ir. H.
Ehrhardt, die met een korte toespraak de
jongste NVA-commissie ten doop hield.
Van de inleidingen en de dicussie werd
een samenvattend verslag gemaakt door
Prof. Ir. J. A. Roels van Gist Brocades en
Ir. J. H. Voorburg van de RAAD.
Deze verslagen zijn met instemming van
de sprekers hieronder weergegeven.

Dr. G. Lettinga sprak over:
Anaerobe Zuivering, wat is er gaande,
wat is er te verwachten
Anaerobe zuivering van, vooral geconcentreerd, afvalwater staat de laatste jaren
sterk in de belangstelling. Als we de
anaerobe zuiveringstechnologie vergelijken
met de aerobe, dan springen de volgende
voordelen van de anaerobe technologie in
het oog:
— er wordt weinig slib geproduceerd
— er is een geringe behoefte aan nutriënten
— het energieverbruik is gering of zeer
gering, vooral als er afvalwarmte beschikbaar is
— er wordt een energiedrager, methaan,
geproduceerd
— er zijn hoge belastingen mogelijk
— de investeringskosten zijn relatief laag
— anaëroob slib is goed te bewaren, wat
een voordeel is bij campagne-bedrijven.
Natuurlijk zijn er ook nog een aantal
nadelen, respectievelijk problemen:
— een volledige COD-reductie is in het
algemeen niet mogelijk, er is nazuivering
nodig
— de verwijdering van NH4+, P O 4 3 - en
colloidaal materiaal kan aanleiding geven
tot problemen
— bij aanwezigheid van zwavelverbindingen kan stankoverlast een probleem
vormen
— het opstarten van de reactor is een
relatief langdurig proces

middelenindustrie, de veehouderij, ent.z.t.
mogelijk ook voor de verwerking van het
slibwater van de thermische stabilisering
van aëroob slib en bij de directe behandeling van huishoudelijk afvalwater. Vooral
op dit laatste gebied zijn er recente interessante resultaten te melden, bij ~ 5-15 °C
en verblijftijden tot min. 8 uur wordt in
huishoudelijk afvalwater een COD-reductie
verkregen tot 70-90 %. Hiermee bestaat
aan de Landbouw Hogeschool Wageningen
nu ca. 1J/2jaar ervaring. De kansen voor
eventuele toepassingen zien er gunstig uit.
De procesvoering van de anaerobe zuivering kent en kende vele mogelijke uitvoeringsvormen. Stadia in de ontwikkeling
zijn de gemengde doorstroomreactor, het
contactproces met bezinker, het anaerobe
filter, het opstroomproces, combinaties van
opstroomproces en anaëroob filter in de
bezinkruimte en het fluid bed. Op dit
moment staat het opstroomproces sterk in
de belangstelling. Het succes van dit proces
is te danken aan het ontstaan van
'korrelig slib', deeltjes van 0.5 -2 mm die
door hun gunstige bezinkeigenschappen de
scheiding van slib, gas en vloeistof vergemakkelijken.
In de toekomst zijn er ontwikkelingen te
verwachten op ondere andere de volgende
gebieden:
— Combinatie van anaëroob filter en
opstroomproces.
— De ontwikkeling van het fluid bed
proces, o.a. gebruik makend van slibopdrager.
— Het mechanisme van en de beheersing
van de vorming van korrelig slib.
— Het verbeteren van de afbreekbaarheid
van complexe materialen, onder andere
door toepassing van enzymen.
— Biologische sulfaatreductie, bijvoorbeeld
in de verzuringsfase.
— Terugwinning van ammoniak m.b.v.
strippen en absorptie.
— Toepassing op huishoudelijk afvalwater.
— Toepassing van hoge temperatuurprocessen met thermofiele micro-organismen.
— Toepassing in kleinschalige energieopwekking.

Ir. R. de Vletter sprak over:

— het proces is gevoelig voor de aanwezigheid van toxische verbindingen.

Ontwikkeling en toepassing van de
anaerobe zuivering bijde Centrale Suiker
Maatschappij

Toepassingen van de anaerobe zuiveringstechnologie zijn te vinden in de levens-

Bij de Centrale Suiker Maatschappij is de
ontwikkeling van de anaerobe zuiveringstechnologie gestart in 1972. In dit jaar

werden via de werkgroep 'Veenkoloniaal
afvalwater' contacten gelegd met de onderzoeksgroep aan de LH in Wageningen. Een
technologie voor de anaerobe zuivering
was er op dat moment nog niet, het gehele
proces moest nog worden ontwikkeld.
In Breda wordt sinds 1974 geëxperimenteerd met een reactor van ca. 6m:i met
een hoogte van 3 meter. Hier wordt uit
slijkgistingsslib het eerste 'korrelig slib'
verkregen wat de ontwikkeling van het
opstroomproces mogelijk maakt. Proefnemingen op het gebied van de gewenste
roerintensiteit resulteerden in de ongeroerde
opstroomreactor.
In 1976 werd een reactor van 30 m 3 met
een hoogte van 6 meter gebouwd. Deze
reactor is nog steeds in bedrijf. Onderzoek
werd verricht naar de optimale scheiding
van gas, vloeistof en slib. Ook werd
onderzoek verricht naar de optimale
reactorhoogte. Het geproduceerde gas
blijkt voldoende om de reactor op temperatuur te houden.
In 1977 werd in Halfweg een reactor van
200 aß gebouwd. Het is de eerste werkelijk
grootschalige toepassing van de anaerobe
zuivering. Vooral het invoersysteem voor
het afvalwater, de verdeling van het afvalwater over de reactordiameter, was hier
een belangrijk onderzoeksgebied. Het gas
werd via een centrale verwarmingsketel
gebruikt voor het opwarmen van het influent. Vanaf 1978 werkt er nu een rechthoekige betonnen reactor van 800m 3 , het
biogas wordt nu als energiebron ten behoeve van het bedrijf gebruikt. Afvalwarmte van het bedrijf wordt gebruikt om
de voeding op te warmen. De 1300 m 3
reactor in Breda, rond en in staal uitgevoerd, werkt sinds 1980.Hier is onder
andere geëxperimenteerd met compressie
van het biogas, hetgeen onder speciale
omstandigheden voordelen kan bieden.
De anaerobe waterzuivering bij de suikerfabrieken heeft als functie, het waterrecirculatiesysteem in goede staat te houden.
Voor de zuivering van het geloosde water
is nu geen aerobe nazuivering nodig.
Op dit moment beschikt de Centrale Suiker
Maatschappij over een speciaal onderzoeksteam voor de anaerobe zuivering. De
financiering van deze activiteit vindt plaats
door het exploiteren van de verzamelde
kennis, in de vorm van licentie-overeenkomsten met diverse machinefabrieken.
Als op het programma staande onderzoeksgebieden kunnen worden genoemd:
waterbehandeling:
1. De verzuring, deze betekent voor elk
type afvalwater een afzonderlijke problematiek.
2. De methaanvorming.
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3. De nazuivering en de NH.|+ problematiek.
reactor-constructie:

Voorwaarden voor een goed verloop van
de anaerobe zuivering zijn:
1. Effectieve influentverdeling.

4. Het invoersysteem.

2. Een goede menging in de reactor.

5. De reactordimensionering.
6. De driefasen scheiding in de bezinkruimte.
Buiten de suikerindustrie zijn ook installaties van het CSM-type bij diverse aardappelverwerkende industrieën, en een bierbrouwerij. Al deze installaties worden opgestart met CSM-slib.

Drs. Th. M. van Bellegem sprak over:

Toepassing anaerobe zuivering in de
aardappelverwerkende industrie
Anaerobe vergisting vindt met name toepassing op zwaar verontreinigde afvalwaterstromen van de agrarische industrie.
In tegenstelling tot de bedrijven die aardappelen verwerken tot Produkten als puree,
chips en patates frites is het afvalwater
van de aardappelzetmeelindustrie arm aan
koolhydraten en rijk aan eiwit.
Globaal is de samenstelling van het afvalwater als volgt:
Drogestof
Eiwit
Aminozuren
Koolhydraten
BZV
CZV

Ervaringen met de anaerobe vergisting

5 %
1,36 %
1,44%
0,75 %
33

g

l-i

54

g

l-1

Suifiet is een specifiek probleem
Bij het terugwinnen van eiwit uit aardappelvruchtwater wordt sulfiet toegevoegd.
Hierdoor wordt de anaerobe vergisting
gestoord. Uit laboratoriumonderzoek blijkt
dat de vetzuurvorming ongestoord verloopt.
Sulfiet remt evenwel, afhankelijk van de
concentratie, de omzetting van vetzuur in
methaan.
Sulfiet (en sulfaat) kunnen biologisch omgezet worden in S 2 _ volgens de formule
CH3COO- + SO4 2 - = 2HCO3- + H S In principe kan dit proces tezamen met de
anaerobe vergisting plaatsvinden in een
reactor. Dit lukt wel op laboratoriumschaal. Op semi-technische schaal blijkt
het echter te kwetsbaar.
Daarom wordt gewerkt met een tweetraps
systeem waarbij de eerste trap bestaat uit
de vetzuurvorming en de sulfiet reductie.
Hierbij blijkt het mogelijk het SO2 gehalte
terug te brengen van 300 -400 mg 1 _ 1 naar
0 -20 mg L-i.

3. Voldoende biomassa (actief slib).

ties aan stoffen van de 'indolfamilie'. Deze
werd gereduceerd met 95 -99 %. Alleen
het gehalte aan skatol daalde gewoonlijk
wat minder.
Samenvattend kan evenwel gesteld worden
dat bij een goed werkende reactor de geurvermindering zeer verregaand is.

4. Een efficiënte fasescheiding.
Economie
Ook bij de AVeBe heeft zich het probleem
voorgedaan van ophoping van inert materiaal in de reactor en wel in de vorm van
Mg-NHi-fosfaat. Hierdoor liep het asgehalte van het slib op tot 80 %. Door
maatregelen in de bedrijfsvoering kan dit
euvel worden bestreden.
De anaerobe vergisting wordt eveneens
geremd door NHs. Doordat het slib hieraan tot op zekere hoogte adapteert hebben
zich hiermee geen problemen voorgedaan.
Een belasting van 1kg CZV k g - 1 slib d _ 1
bleek haalbaar.
Voor een goed verloop van de drie fasen
scheiding is de constructie van de bezinker
van betekenis. Gebleken is dat verschillende
uitvoeringen tot een bevredigend resultaat
kunnen leiden.
Bijzonder belangrijk is het ontstaan van
korrelig slib. Een gunstige invloed hierop
van Ca kan niet worden bevestigd. De slibkorrels bestaan uit een gelei van polysachariden met daarin staafvormige bacteriën. De buitenkant bevat voornamelijk
draadvormige micro-organismen.
Het zuiveringspercentage bedroeg bij een
influent CZV van 18g 1 _ 1 en een belasting
van 8kg m - M " 1 : 90 -95 %.
De BZV reductie (10 g l - 1 ) was zelfs
95-98%.
De N reductie was 5 - 10 %.
Per m 3 afvalwater werd 6,5 -7,5 m 3 biogas
geproduceerd met een CH1 gehalte van
71-77 %. Het H a S gehalte van het geproduceerde gas was minder dan 0,1 %. Voor
een goed functionerende installatie lijkt een
ontwerp belasting van 15kg CZV m ^ 3 d _ 1
aanvaardbaar.

De stankreductie
Er zijn drie groepen veroorzakers van de
stank van het afvalwater namelijk
— H2S en S-verbindingen
— lagere vetzuren
— de zgn. 'indolfamilie' (indol, fenol,
cresol, skatol).
Gebleken is dat door een speciale processtap de S-verbindingen bijzonder effectief
worden geëlimineerd. Ook de lagere vetzuren komen bij een goed werkende reactor
onder de geurdrempel.
Het influent bevatte zeer hoge concentra-

Er is een zeer grote variatie in uitvoeringsvormen. Wanneer geprofiteerd kan worden
van het schaaleffect is het mogelijk het
afvalwater anaëroob te zuiveren met lage
investeringen en lage exploitatiekosten.
Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn de
beschikbaarheid van voldoende afvalwarmte om een temperatuur van 30 -35 °C
te realiseren en een goede aansluiting van
de zuivering op het produktieproces.
Voor bedrijven met een campagne karakter
is het een voordeel dat de afsterving van
ongevoed slib gering is.
Ongeveer 4 dagen na het opstarten is weer
een volledige belasting mogelijk. Een nog
niet opgelost probleem is de N verwijdering.

Ir. A. F. M. van Velsen sprak over:

Anaerobe gisting in de veehouderij
Het onderzoek omtrent de anaerobe vergisting van mest werd opgezet met als
hoofddoel: stankreductie tegen geringe
energiekosten. Onder invloed van de
stijgende energieprijzen is de aandacht zich
in hoofdzaak gaan richten op de gaswinning.
In tegenstelling tot afvalwater wordt de
vergisting van mest doorgaans uitgevoerd
in een conventionele reactor.
In de veehouderij wordt het proces toegepast met het doel om zoveel mogelijk
te voorzien in de eigen energiebehoefte
van het bedrijf.
Wanneer alle in Nederland geproduceerde
mest wordt vergist betekent dit toch niet
meer dan een biogasproduktie overeenkomend met ongeveer 1% van de landelijke behoefte aan primaire energie.
Procesvoering
Belangrijke voorwaarden voor een goed
verloop van het proces zijn onder meer:
De mestconcentratie. Omdat de mest moet
blijven stromen is de maximale concentratie ongeveer 11 % drogestof.
Bij drogestof gehalten van minder dan
2 à 3 % is deinstallatie niet meer in staat
voldoende gas te leveren om de eigen
temperatuur te handhaven.
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De temperatuur. Het proces van varkensmestvergisting verloopt optimaal bij temperaturen tussen 25 en 40 °C.
In verband met de energie nodig voor het
opwarmen van de mest is een temperatuur
van 27 -30 °C het voordeligst.
Wanneer het gas wordt gebruikt in een
gasgenerator is voldoende afvalwarmte beschikbaar om een hogere temperatuur te
realiseren.
Verblijftijd. Omdat wordt gewerkt met
normaal doorstroomde reactoren is de
hydraulische verblijftijd gelijk aan de
slibverblijftijd.
Mede met het oog op de stankreductie is
de optimale verblijftijd voor varkensdrijfmest 15 dagen. Bij een drogestof gehalte
van 6 % betekent dit een belasting van
4 kg drogestof m~ 3 .d - 1 . Bij deze verblijftijd bedraagt de CH4 produktie ongeveer
200 1k g - 1 drogestof.
De CZV reductie is ongeveer 50 %.
De beperkende factor bij CZV reductie en
bij de gasproduktie is de hydrolyse.
Ammoniak. Het slib moet zich aanpassen
aan ammoniak concentraties van meer dan
1700mg 1.Hogere concentraties hebben
een negatieve invloed. Bij laboratoriumproeven met hoge ammoniak concentraties
duurt het weken voor de gasproduktie op
gang komt.
Met name het ongedissocieerde NH3 is
giftig. Bij een hogere temperatuur is een
groter gedeelte van de ammoniak in ongedissocieerde vorm aanwezig. Vermoedelijk
is om deze reden de termophiele vergisting
van varkensdrijfmest nooit gelukt.

Praktijkinstallaties
Eén van de problemen bij de bouw van
praktijkinstallaties is de afstemming van
de gasproduktie op de gasbehoefte.
Omdat er nog geen goede oplossing is
voor de seizoenopslag van gas op de boerderij wordt meestal voor de opslag van
onvergiste mest gekozen. De belasting
wordt zo goed mogelijk afgestemd op de
behoefte aan gas.Een bezwaar hiervan is
dat de reactor een deel van het jaar weinig
of niet wordt belast en dus per m 3 vergiste mest duurder is.Een ander probleem
is de sterke neiging tot ontmenging van de
mest resulterend in een bezinklaag en/of
een drijflaag.
De investeringskosten bedragen ongeveer
ƒ 700 -ƒ 800 per m 3 aflopend tot ± ƒ 500
per m3 voor zeer grote installaties.
Wanneer ook een gasgenerator wordt aangeschaft is de investering ƒ 1.000 - ƒ 1.100
per m 3 .
De kostprijs van het gas omgerekend tot
aardgas bedraagt per m 3 ongeveer
(in centen):

Rundvee
aantal grootvee
eenheden
100
300

Wijze van belasting
discontinue
continue
64
34

74
40

52
19

57
22

Varkens
aantal mestvarkensplaatsen
1000
5000

In bovenstaande berekeningen zijn de WIRpremies nog niet verdisconteerd.

Mestvergisting en mestoverschotten
De mestvergisting biedt geen oplossing
voor het probleem van de mestoverschotten.
Immers de uitgegiste mest bevat nog dezelfde hoeveelheid nutriënten als de
onbehandelde.
De veel geringere stank kan een voordeel
zijn bij de afzet. Hier staat echter tegenover het lagere drogestof (en organische
stof) gehalte. Wel kan de anaerobe vergisting een nuttige schakel zijn in het
totale systeem van mestverwerking. Een
mestverwerkingsinstallatie, die alleen op
grote, gecentraliseerde schaal mogelijk is,
kan hierdoor in de eigen energiebehoefte
voorzien. Aan de ontwikkeling van dergelijke mestverwerkingsinstallaties wordt
gewerkt.

baar was. In wezen was het verschil met
de gewone septic tank gering. Wel werd
ernaar gestreefd om zoveel mogelijk actief
slib binnen te houden terwijl bij het
instromen het contact met dit slib werd
bevorderd. Als gevolg van de geringe
gasproduktie was o.a. de menging onvoldoende.
Het lozen van anaëroob gezuiverd afvalwater verloopt bij een goed werkende installatie doorgaans zonder problemen. Er
is gewoonlijk weinig stank, behalve wanneer het afvalwater veel H2SO4 bevat,
aangezien dit wordt gereduceerd tot HoS.
Er bestaat geen optimale korrelgrootte
van het slib in die zin dat de diffusie naar
bacteriën in de korrel een beperkende
factor wordt.
Het probleem is namelijk de overdracht
uit de vloeistof naar de korrel. Daarom is de
aanstroming van de korrels zo belangrijk.

• •

•

Enkele punten uit de discussie
Problemen bij de anaerobe vergisting
kunnen zich onder meer voordoen als
gevolg van de slechte afbreekbaarheid van
het gesuspendeerde materiaal. Bij ontvangst
van dergelijk materiaal in het slibbed,
wordt ruimte ingenomen door inert materiaal terwijl hier anders actief bacterieslib
had kunnen zitten. Het netto resultaat is
een scherpe daling van de specifieke activiteit van het in de reactor aanwezige slib.
Lettinga stelt voor om in dat geval te
werken met een tweetraps systeem. De
eerste trap dient dan voor de hydrolyse
en voor het afvangen van de niet opgeloste
stof. Dit kan dan eventueel naar een aparte
slijkgisting. De methanogene fase is in
principe gevoelig voor vergiftiging. In de
praktijk valt dit dikwijls mee doordat het
adaptievermogen van het slib zeer groot is.
Zo is bijvoorbeeld vergisting mogelijk van
afvalwater uit de zuurkoölbereiding met
een hoeveelheid Na van 2 0 g l - 1 .
Het onderzoek omtrent de anaerobe vergisting van afvalwater van een camping is
niet met succes afgerond. Dit is onder
meer een gevolg van de vele technische
moeilijkheden, alsmede de relatief korte
periode die voor proefnemingen beschik-
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Maarten Schalekamp, de directeur van het
waterleidingbedrijf van Zürich, president
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