Methaangisting van organische residu's - een congresverslag

Inleiding
Van 25 tot 27 mei jl. zijn in Luik de 34ste
Internationale Studiedagen gehouden van
de Belgische organisatie Cebedeau.
Het thema was ditmaal 'De methaangisting
van organische residu's. Aanwezig waren
ca. 150 deelnemers uit verschillende
Europese landen, waarbij België (45 %)
en Frankrijk (29 %) sterk waren vertegenwoordigd. Uit Nederland waren
13 deelnemers.
De diversiteit van de behandelde onderwerpen was groot, evenals de verscheiden-
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heid in de achtergrond en belangstelling
van de deelnemers. De inhoud van de
lezingen had in feite betrekking op drie
belangrijke thema's, te weten (1) research,
(2) afvalwaterzuivering en (3) vergisting
van afval.

Inhoud
Het eerste deel van het congres was voornamelijk gewijd aan de research op het
gebied van de methaangisting. Nijns [KU
Leuven] en Verstraete [RU Gent] belichtten een aantal recente onderzoeksresultaten. Het verloop van de diverse
biochemische stappen in het methaanvormingsproces werd besproken. Daarbij
kwam vooral de rol van de 'obligatory
hydrogen producing bacteria' [Verstraete]
naar voren. Deze bacteriegroep zet laag
moleculaire verbindingen om in Ho, COo
en acetaat en is als derde groep te
beschouwen naast fermentatieve bacteriën
en methaanvormende bacteriën. Ze komen
altijd samen met methaanvormers voor,
die het Ho, naast CO2, gebruiken als substraat voor de omzetting naar methaan.
Verstraete toonde zich, evenals enkele
andere sprekers, een voorstander van de
toepassing van 2 trappen in het methaangistingsproces. De nadruk bij de procesvoering van de eerste trap zou daarbij
vooral moeten liggen op de vorming van
voor de methaangisting geschikte metabolieten. Experimenten met sucrose hebben
aangetoond, dat betere resultaten worden
verkregen, wanneer de eerste trap in de
richting van een ethanol-lactaat fermentatie wordt gestuurd. De effluent kwaliteit
van de methaanreactor bleek in dit geval
beter te zijn. Enigszins teleurstellend waren
de gegevens, die door Pfeffer werden ge-

toond. Hij besprak voornamelijk werk,
dat momenteel algemeen bekend is.
Daarbij ging hij o.a. in op de Monodvergelijking, die voor de beschrijving van
een bacteriecultuur wordt toegepast, zonder
echter de beperkingen van deze beschrijving aan te geven.
Elmaleh, Rozzi en Mosey gaven eveneens
op Monod gebaseerde beschouwingen.
Stafford beschreef de invloed van menging
en vetzuursamenstelling op de methaanproduktie, waarbij hij o.a. concludeerde, dat
propionzuur + boterzuur
bij een

ratio
azijnzuur
van minder dan 200, goede gasproduktie
optreedt.
Goma toonde resultaten van een verziiringsreactor in 8 trappen. Dat de verzuringtrap een hoog potentieel heeft bleek
uit proeven, uitgevoerd met saccharose in
bovengenoemde reactor. Bij pH 6 werd bij
een verblijftijd van 5 uur een zeer goede
afbraak verkregen. Met lactose werd
30 kg/m 3 /dag gerealiseerd.
Recente experimenten van Zoetemeijer
hebben echter nog betere resultaten gegeven. Met glucose in upflow-reactoren
werd een minimale hydraulische verblijftijd
van 26 minuten verkregen bij een influentconcentratie van 10kg/m 3 , terwijl deze bij
50 kg/m 3 82 minuten bedroeg. Interessant
was voorts de in de verzuringsfase opgetreden korrelvorming. Bij hydraulische
verblijftijden van I resp. 6 uur verdichtte
de biomassa zich tot korrels. De slibretentie werd daardoor veel groter, terwijl
het rendement van de glucose-omzetting
per gram biomassa met ca. 50 % afnam
tengevolge van limiterende diffusie van
substraat naar, of van produklen uit de
korrel. Echter t.g.v. de grote biomassa
concentratie in de reactor (30 -60 kg/m 3 )

werd een glucose-omzetting van 450 en
630 kg/m 3 .dag bereikt.
De gevormde korrels verschillen wezenlijk
van de zgn. methaankorrels; ze zijn compacter en meer homogeen.
Korrelvorming kwam ook ter sprake bij
Lettinga, die als eerste spreker de afvalwaterzuivering naar voren bracht.
Hij stelde, dat het mechanisme van de
korrelvorming in de methaangisting nog
niet duidelijk is, maar dat er momenteel
wel aanwijzingen zijn. Belangrijke factoren
lijken in elk geval: (1) vlokkingscondities,
(2) menging, (3) groeifactoren, (4) procesvoering bij de opstart en (5) het type afvalwater. Wel is intussen gebleken, dat er
twee typen korrels te onderscheiden zijn,
gekenmerkt door resp. veel staafvormige
en veel draadvormige bacteriën. Lettinga
stelde, dat de problematiek m.b.t. anaerobe
zuiveringsprocessen dankzij de ontwikkeling van het Anaerobe Filter en het Upflow Anaerobic Sludge Bianket-proces
grotendeels is opgelost. Een hoge graad
van slibretentie en een goed contact tussen
slib en afvalwater wordt bij deze processen gerealiseerd. Toekomstige ontwikkelingen zullen zijn: het verkrijgen van
inzicht in het mechanisme van de korrelvorming en het versnellen van de eerste
opstart van het proces indien van slijkgistingsslib wordt uitgegaan. Bijzonder
interessant zijn de ontwikkelingen op het
gebied van de zuivering van huishoudelijk
afvalwater. Recent onderzoek laat zien,
dat 80 tot 85 % CZV-reductie mogelijk is,
afhankelijk van de concentratie, de verblijftijd en de temperatuur.
Industriële afvalwaterzuivering was eveneens het thema van de voordracht van
Albanac. Hij besprak de zuivering van
effluenten uit de groenteconservenindustrie.
Eén van de praktijkvoorbeelden betrof een

Afb. 1 - Enkele typen anaerobe reactoren (R. Braun, Oostenrijk).
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Afb. 2 - Een voorbeeld van onderzoek, zoals dat
in Nederland wordt verricht, met een semitechnische installatie bij het slachthuis
Stroomberg
in Ede (foto Heidemij).

installatie van twee gistingstanks van elk
2500 m'\ waar het contactproces werd toegepast. De verblijftijd bedroeg ca. 5 dagen,
de CZV-reductie 95 % en de gasproduktie
1,3 m 3 /m 3 /dag. De afscheiding van slib
en effluent geeft bij het contactproces vaak
aanleiding tot problemen. Omdat het handhaven van een hoge biomassaconcentratie
essentieel is voor de capaciteit van het
proces, kunnen in dit type reactoren geen
hoge belastingen worden toegepast.
Toch zijn in het buitenland vele reactoren
volgens dit principe gebouwd, hetgeen ook
uit de voordrachten van Bories en Anderson bleek. De investeringskosten van een
dergelijke installatie zijn uiteraard hoger
dan van een UASB-reactor, waarbij belastingen toegepast worden, die enkele
malen hoger zijn. Dit verklaart het succes
van dit laatste type en de belangstelling, die
ervoor bestaat.
Een interessante studie naar het optimale
reactortype is verricht door Braun. Hij
onderzocht zes verschillende reactoren
(afb. 1) met diverse substraten en constateerde, dat het anaerobe filter de beste
resultaten gaf ingeval van een volledig
opgelost substraat. Substraat met veel gesuspendeerd materiaal werd het beste verwerkt in de scheefliggende buisreactor.
Deze buisreactor had een volume van 2 m 3 ,
maar de beperkingen van dit type zullen
bij verdere opschaling groot zijn. De
resultaten met de UASB-reactor vielen
tegen, hetgeen waarschijnlijk een gevolg is
van een niet geheel juist ontwerp.
De vergisting van afval kwam in ruime
mate naar voren tijdens het laatste deel

van het congres. Hobson gaf een uitstekend overzicht van de ontwikkeling van
de mestvergisting in Engeland.
fn 1967 startte het onderzoek met de vergisting van varkensmest in een reactor van
15 liter. Intussen heeft opschaling plaatsgevonden, zijn vele andere soorten afval
onderzocht en wordt de ontwikkeling voorlopig bekroond met een zojuist gebouwde
installatie van 680 m" op een varkensmesterij. In Zwitserland wordt de mestvergisting eveneens intensief bestudeerd
en verschillen in aanpak en opzet met
Engeland kwamen naar voren. Van der
Hoek gaf een overzicht van de in Nederland toegepaste verwerking van drijfmest
en een zeer illustratief overzicht van praktijkinstallaties. Op dit moment zijn er 10
biogasinstallaties in bedrijf, in grootte
variërend van 75 tot 300 m 3 . In de meeste
gevallen wordt het gas gebruikt voor de
verwarming van de stallen; op drie plaatsen
vindt electriciteitsopwekking plaats. De
belangrijkste factor voor de verdere toepassing van biogasinstallaties zijn de economische perspectieven.
Kaltwasser en Chôme schetsten aan de
hand van dia's de ontwikkelingen in China
en Afrika. Opmerkelijk zijn de eenvoudige
en goedkope installaties in China (ca.
7.000.000 stuks), waar ze voor huishoudelijk en dierlijk afval worden gebruikt.
Ten gevolge van gebrekkige constructie is
de gasopbrengst doorgaans laag. Het uitgegiste materiaal dient als meststof.
Tabasaran behandelde een onderwerp, dat
zich in de komende jaren in een grote
belangstelling zal kunnen verheugen, ni. de
methaanwinning uit vuilstortplaatsen.
Momenteel wordt dit in Duitsland op
enkele plaatsen reeds toegepast. Een van
de voorbeelden betrof een vuilstort van
3.000.000 m 3 (190.000 inwoners), waaruit
een gasproduktie van 180m 3 /uur gewonnen wordt. Het methaangehalte ligt tussen
50 en 70 %, terwijl een stabiele gasproduktie over 10-15 jaar mogelijk lijkt. De
besparingen op het energieverbruik kunnen
landelijk gezien een grote omvang aannemen.

Slotopmerkingen
Resumerend kunnen de volgende aantekeningen worden gemaakt:
— de problematiek van de afvalwaterzuivering en de vergisting van vast afval
is zeer verschillend. Aangezien de belangstelling van de deelnemers doorgaans naar
vnl. één van de beide terreinen uitgaat, zal
in de toekomst overwogen moeten worden
beide niet langer gezamenlijk te bespreken;
— de ontwikkeling van de anaerobe afvalwaterzuivering is in Nederland nog steeds
verder dan in vele Europese landen. In het

buitenland zijn anaëroob filter en contactproces veel toegepast en begint men zich
nu te interesseren voor het UASB-proces;
— op het gebied van de mestvergisting
vinden in het buitenland vele interessante
ontwikkelingen plaats en te verwachten is,
dat in de tachtiger jaren biogasinstallaties
in Europa een vertrouwd beeld gaan worden.
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De volledige tekst van de voordrachten
zal t.z.t. in 'La Tribune du Cebedeau'
gepubliceerd worden. Geabonneerden ontvangen deze rechtstreeks, terwijl overige
geïnteresseerden deze bij Cebedeau kunnen
bestellen voor 1500 BF.
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