Zuiveringen van varkensmest*

In 1973 werd een onderzoek ingesteld naar
de mogelijkheden van zuivering van
varkensmest met behulp van een oxydatiesloot.
De proeven werden uitgevoerd met de
bestaande sloot bij het bedrijf NV Fomeva
te Cuijk.
Het onderzoek werd gesubsidieerd door de
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds
voor de Landbouw en het Fonds Hinderpreventie van het Produktschap voor Veevoeder.
Een begeleidingscommissie werd ingesteld.
De resultaten werden samengevat in een
nota 'Zuivering van varkensmest', uitgebracht door genoemde commissie en verzorgd door de Gemeenschappelijke Technologische Dienst Oost-Brabant in mei
1974. De technologische dienst verrichtte
het onderzoek.
Deze publicatie is een samenvatting uit het
rapport van de belangrijkste resultaten.
Inleiding
De huidige stand van de zuiveringstechniek
betreffende de zuivering van gier en mengmest biedt geen mogelijkheden voor lozing
van het effluent op oppervlaktewater,
gezien o.a. het hoge gehalte aan eutrofiërende stoffen. Het werd niet ondenkbaar
geacht dat zekere vormen van stikstofverwijdering bereikbaar waren binnen de
mogelijkheden van de zuiveringstechniek,
reden waarom in de periode van mei tot
november 1973 met de reeds bestaande
oxydatiesloot proefnemingen betreffende de
zuivering van varkensmengmest hebben
plaats gevonden.
(Inmiddels is sinds begin 1973 het inzicht
in de mogelijkheden van nitrificatie en
denitrificatie aanzienlijk vergroot, waaraan
o.m. dit onderzoek heeft bijgedragen.)
Het onderzoek richtte Zich voornamelijk
op een tweetal aspecten:
— in de eerste plaats werden onderzoekingen verricht naar de mogelijkheden van
stikstofverwijdering door middel van
nitrificatie- en denitrificatieprocessen bij de
biologische behandeling van gier;
— in de tweede plaats werd de ontwatering
van varkensmengmest met behulp van een
decanteercentrifuge (Flottweg Z-3-L) onderzocht.
Enkele wijzigingen ten behoeve van de
denitrificatie werden in de bestaande
situatie van de oxydatiesloot van het bedrijf
aangebracht.
De centrifugeproeven vonden zowel bij de
NV Fomeva (2 weken) als bij de zuiveringsinstallatie te Asten (2 weken) plaats, alwaar
* Gemeenschappelijke Technologische Dienst
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TABEL I - Samenstelling mengmest.

varkensmest van de
NV Fomeva
gemiddelde varkensmengmest van een zevental
verschillende bedrijven
te Asten
varkensmengmest I
literatuur 7
varkensmengmest II
literatuur 7
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2.070

1.830
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TABEL II.

overloop 1ste bezinkvijver bij de
NV Fomeva
centrifugaat verkregen bij de
NV Fomeva (+ flocculanten)
centrifugaat verkregen bij de
NV Fomeva (— flocculanten)
gemiddelde centrifugaat verkregen
te Asten (+ flocculanten)
gemiddelde centrifugaat verkregen
te Asten (— flocculanten)

ki

P 0 4 3 - - t O I t. dr.stof

(mg/l)

(g/l)

470

300

3,3

370

420

190

2,5

6.330

340

520

>540

7,1

22.500

36.850

3.010

3.820

700

22,2

30.890

66.490

3.870

5.480

—

46,8

varkensmengmest van verschillende bedrijven werd ontwaterd m.b.v. de decanteercentrifuge.
Ondanks een aantal storingen in het begin
leidden de proefnemingen tot de volgende
resultaten en conclusies.
Resultaten en conclusies
1. Varkensmengmest van de selectiemesterij
NV Fomeva (fok- en mestbedrijf) is niet
direct vergelijkbaar met varkensmengmest
van een doorsnee mestbedrijf. Er vindt
verdunning plaats met spoelwater.
De samenstelling van de gemiddelde
varkensmengmest, verkregen uit de aangevoerde mengmest afkomstig van een zevental verschillende bedrijven te Asten, komt
goed overeen met die in de literatuur [1]
gevonden.
Een en ander blijkt uit tabel I.
2. Het rendement van de bezinking van
varkensmengmest bij de NV Fomeva was
hoog. De overloop van de bezinkvijver is
qua samenstelling vergelijkbaar met centrifugaat verkregen tijdens centrifugeren bij
gebruik van flocculanten.
Hoewel de verse mest (Fomeva) in samenstelling wat afwijkt van die van andere
bedrijven, zijn de resultaten toch redelijk
vertegenwoordigend te achten.
De 'giersoorten' zijn in samenstelling niet
afwijkend. De proeven werden met gier
( = overloop vijvers) genomen.
De resultaten zijn verkort samengevat in
tabel II.
3. Varkensmengmest heeft een lage

N

(mg/l)

BZV 5 /N kj -verhouding (zie tabel III).
TABEL III.
BZVö/Ny
gemiddeld bij NV Fomeva
gemiddelden te Asten

4,1
5,6

4. Bovengenoemde BZV5/N k r verhouding
wordt nog geaccentueerd door het effect
van bezinking in de vijver(s).
De resulterende extreem lage BZV5/N kj verhouding en de relatief hoge Nkj-gehalter
hebben bij de zuivering van gier consequenties voor:
1. de zuurstofvoorziening;
2. stikstofverwijdering via het nitrificatieen den'itrificatieproces.
Dit leidt ertoe, dat onder deze omstandigheden de zuurstofbehoefte voor de nitrificatie een veelvoud was van de zuurstofbehoefte voor eliminatie van BZV.
Voorwaarden, met name met betrekking tol
de BZV5/Nkj- verhouding voor het verkrijgen van een optimale denitrificatie, zijn in
tabel IV verwerkt.
Gezien de bijdrage van de afdeling Waterzuivering van de Landbouwhogeschool
moet i.v.m. de zeer lage BZVs/N k jverhouding op theoretische gronden ten
zeerste worden betwijfeld of met bezonkei
varkensmengmest een volledige denitrificatie kan worden bereikt.
5. De slibaanwas bij de biologische zuivering van dit soort afvalwater is aanzienlijk
(oorzaak o.a. inert materiaal). Bij de
NV Fomeva werd een slibaanwas van 1,6
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TABEL IV.
minimale BZV.-./N kj
voor denitrificatie

BZV 3 /N k j
varkensmengmest bij de NV Fomeva
bezonken varkensmengmest bij de NV Fomeva
(voeding oxydatiesloot)

4,1
0,8 — 1,7

kg droge stof per kg BZV5 berekend.
Ter vergelijking: voor huishoudelijk afvalwater wordt thans uitgegaan van een slibproduktie van ca. 0,7 kg droge stof per kg
BZV 5 .

12

is in studie bij een landelijke werkgroep
ressorterende onder de commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO).

6. Juist vanwege de hoge slibaanwas is het
de vraag, of een oxydatiesloot, waarin een
vergaande mineralisatie wordt nagestreefd,
voor dit soort afvalwater wel de geschikte
zuiveringsmethode moet worden geacht.

10. Met betrekking tot de denitrificatie
werden de volgende gemiddelde resultaten
verkregen (zie tabel VII).
TABEL VIL
0,8 — 1,7

BZV5/N.
' k .j(zie onder punt 4)

uit

7. Het begrip OC/load is bij dit soort
afvalwater, enerzijds vanwege het hoge
N k j-gehalte en anderzijds vanwege de onbekendheid van de zgn. a-factor in dit soort
afvalwater, niet zonder meer te hanteren.
Aanvullende beschouwingen zijn nodig.
8. Ten aanzien van de uit het bedrijf
afgevoerde mengmest kan voor de omstandigheden van de NV Fomeva hetzij met
behulp van een bezinkvijver, hetzij met
behulp van een centrifuge ( + flocculanten)
een all-over-rendement worden bereikt, dat
als volgt is te beschrijven (zie tabel V).
TABEL V.
all-over-rendement
BZV520
CZV
N
tot
P0 4 : , --tot

(%)
(%)
(%)
(%)

98^6
95,2
56,4
81,2

~~

9. Het effluent van de oxydatiesloot had
gemiddeld de volgende samenstelling (zie
tabel VI).
TABEL VI.
pH
BZV520
CZV
NH 4 +-N
N

"kj

N02--N
NO3--N
P0 4 3 --opl.
dr. stof
gloeirest

7,0

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

(g/D

(%)

48
590
98
118
0
253
218
2,88
55

Naar de huidige inzichten wordt hiermede
niet aan de door waterbeheerder te stellen
normen voor de lozing op oppervlaktewater
voldaan.
Het is voor de commissie niet mogelijk
thans een nadere aanduiding over de te
stellen normen te geven. Deze aangelegenheid

N,k.i.
NO2--N
NO ; i --N
N. . reductie

(mg/l)
(mg/l)
(mg/I)

518
0
0

(%)

127
0
253
29

beste resultaten te geven. Te Asten liept het
gemiddelde verbruik, samenhangend met
de keuze van de soort flocculant, nogal
uiteen: 3,1 kg/ton droge stof resp. 7,7 kg/
ton droge stof.
15. Flocculanten zijn een vrij belangrijke
kostenfactor bij toepassing van centrifuges
voor de ontwatering van varkensmengmest.
Per varken zouden de kosten aan flocculanten van ƒ 2,90 tot ƒ 7,10 variëren.
Bij de NV Fomeva zou aan flocculanten
jaarlijks een bedrag van rond ƒ 130.000,—
gemoeid zijn.
16. Bij het toepassen van chemische defosfatering met behulp van FeCl3 zullen de
kosten aan chemicaliënverbruik alleen
reeds ongeveer ƒ 1,— tot ƒ 2,60 per afgeleverd varken kunnen bedragen. Bij de
NV Fomeva zou dit neerkomen op een
jaarlijks bedrag van ƒ 42.000,— tot
ƒ 118.000,—.
Slotbeschouwing

tot

Bij toepassing van een denitrificatiebassin
voor dit soort afvalwater zal men bij de
dimensionering uit moeten gaan van hogere
verblijftijden dan voor huishoudelijk afvalwater. Een en ander dient in een laboratoriumproef nader te worden bekeken.
11. Voor de ontwatering van varkensmengmest met behulp van een decanteercentrifuge is technologisch gezien het gebruik
van flocculanten een vereiste.
12. Bij gebruik van flocculanten kunnen
redelijke tot goede drogestof-reducties
worden verkregen. De terughouding aan
fosfaat- en in mindere mate aan stikstofverbindingen is in dit geval aanmerkelijk.
Een overzicht is gegeven in tabel VIII.
13. De rendementen verkregen met mengmest van de NV Fomeva bij gebruik van
flocculanten liggen aanmerkelijk hoger, dan
die verkregen met varkensmengmest van
verschillende herkomst te Asten. Dit versterkt nog eens de conclusies onder 5 en 6.
14. Van de onderzochte flocculanten bleken
er twee (Herofloc 859 en Nalco 61-D-25) de

In dit onderzoek is ingegaan op de vraagstelling of met name met behulp van de
zuiveringtechniek varkensgier zodanig is te
zuiveren, dat het na deze behandeling op
oppervlaktewater is te lozen.
Varkensgier is een geconcentreerde afvalstof, met hoge gehalten aan stikstof en
fosfaat.
De onderzoekingen hebben met name met
betrekking tot de samenstelling aangetoond,
dat een bevredigende stikstofverwijdering
niet mogelijk is. Defosfatering brengt
relatief hoge kosten met zich mede.
Bovendien blijkt zelfs in een oxydatiesloot
de slibproduktie relatief hoog te zijn. Dit
geldt in versterkte mate, als niet het principe van de oxydatiesloot, maar dat van de
aktiefslibinstallatie zou worden toegepast.
Bij toepassing van de zuiveringstechniek
blijft daarom het slibvraagstuk bestaan,
terwijl het verkregen effluent niet aan de
lozingseisen, gesteld door de waterbeheerders, kan voldoen.
Deze gedachtengang sluit volledig aan op
een recent onderzoek [2] in Schotland.
De bij dit onderzoek betrokken onderzoe• slot op pagina 458

TABEL VIII.
dr.stof scheidings- dr.stof
reductie rendement koek
Fomeva
(mèt flocculant)
6 mestmonsters
(mèt flocculant)
3 mestmonsters
(zonder flocculant)

BZV3

CZV

capacikoekN. • P0 4 »--1lot. teit produktie
3
(%) (%) (m /uur) (kg/uur)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

88

88

29,1

62

86

52

84

5

121

69

77

20,9

37

55

39

75

2,7

144

32

41

22,7

11

14

12

—

3,5

91
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lateurs mag worden aangelegd, die daarbij
het normblad NEN 1006 (Algemene Voorschriften voor Waterleiding InstallatiesAVWI) moeten volgen en alleen goedgekeurde leidingen en apparatuur mogen
toepassen.
De aanvaarding van de ontwerp-richtlijn zal
evenwel meebrengen, dat, als de door de
overheid te bewaken kwaliteitseisen voor
het drinkwater zullen moeten gelden voor
het water, dat uit de tapkraan van de verbruiker stroomt, de overheidsbemoeienis
zich ook tot die tapkraan zal moeten uitstrekken. Dit betekent:
1. dat de eigenaar van de drinkwaterinstallatie niet slechts tegenover het waterleidingbedrijf voor de deugdelijkheid van
die installatie zal moeten instaan, maar dat
hem ook van overheidswege — onder strafbedreiging — verplichtingen dienaangaande
zullen moeten worden opgelegd;

deze bedrijven aangesloten drinkwaterinstallaties gevolgen zou hebben, niet alleen
door de intensivering van het kwaliteitsonderzoek van het drinkwater, maar vooral
ook door de aanmerkelijke uitbreiding van
het aantal maatstaven, waaraan het water
zal moeten voldoen en de verschuiving van
deze maatstaven van het leveringspunt van
het waterleidingbedrijf, d.i. de hoofdkraan
aan het einde van de dienstleiding, naar het
tappunt van de verbruiker.
Er is dus alle aanleiding de discussies in het
Europese Parlement en in de Raad van de
Europese Gemeenschappen over deze
ontwerp-richtlijn nauwlettend te volgen,
omdat zij voor ons van meer rechtstreekse
betekenis zijn dan wellicht door velen
werd vermoed.
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2. dat de waterleidingbedrijven niet langer
alleen zelf daarop betrekking hebbende
voorschriften zullen kunnen geven, maar
deze zullen moeten harmoniëren met de van
overheidswege ten aanzien van de drinkwaterinstallatie te stellen eisen. Het ligt
in de rede, dat de Rijksovefheid hier zal
moeten optreden, omdat zij zich daartoe
tegenover de EG zal binden. Het Waterleidingbesluit dat zich voor het opnemen
van dergelijke voorschriften het meest
leent, zal zich dus veel meer dan tot dusver
tot de aangeslotenen aan de waterleiding
moeten richten.
Tenslotte zij naast de reeds in par. 6 vermelde problematiek rond de loden binneninstallaties, nog gewezen op het volgende.
Het nitraatgehalte van leidingwater, dat
voor de bereiding van zuigelingenvoedsel
zou mogen worden gebruikt, moet minder
dan 15mg/l bedragen. Dit betekent dat de
moeders soms naar een andere voorzieningsbron dan de waterleiding zouden moeten
worden verwezen, hetgeen in het kader van
het doel van de openbare drinkwatervoorziening toch moeilijk aanvaardbaar is.
Vermeld zij, dat in Frankrijk de gewoonte
bestaat voor de bereiding van baby-voeding
gebotteld mineraalwater te gebruiken.
Samenvattend kan dus worden gesteld, dat
de ontwerp-richtlijn in zijn huidige vorm:
— ver reikt buiten het door de Waterleidingwet bestreken gebied en o.m. belangrijke consequenties kan hebben voor de
levensmiddelenindustrie, voorzover deze het
water uit andere bronnen dan de openbare
watervoorziening betrekt;
— voor de waterleidingbedrijven en voor
de eigenaren van de op het leidingnet van
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kers besluiten hun discussie met de volgende opmerking:
'Hence, the aerobic treatment of excrement
from pigs, and probably also of that from
other farm animals, must be viewed as a
means of altering its properties to make
ultimate disposal easier rather than as a
means of producing a high quality liquid
effluent' (p. 1766).
De commissie is op deze gronden unaniem
tot de conclusie gekomen, dat de zuiveringstechniek in de hier beproefde vormen geen
bijdrage kan leveren tot oplossing van het
giervraagstuk van varkensmestbedrijven.
Literatuur
1. Biologische afbraak van mest en gier,Interne
nota van ILB, RAAD en RIZA (september 1970).
2. Owens,J. D. et al, Aerobic treatment of
piggerywaste,Water Research, vol. 7, (1973),
pag. 1745-1766.

• •

•

De najaarsvergadering van de CWW zal
worden gehouden op 11 november 1975 te
Wageningen in het Internationaal Cultureel
Centrum, Lawickse Allee 11. De voordrachten zullen worden verzorgd door de
Afdeling Waterzuivering van de Landbouw
hogeschool.
Het programma luidt als volgt: om 10.00 uu
Huishoudelijke vergadering. Daarna om
10.30 uur Inleiding door prof. dr. P. G.
Fohr; ir. J. C. L. van Buuren over Interactif
van koper met organische stoffen in waterig
milieu; ir. J. Leentvaar over Coagulatieflocculatie van huishoudelijk afvalwater;
mej. ir. N. A. Vlerken over Problematiek
van de verwerking van chemisch organisch
slib; ir. W. A. Beverloo over Proceskundige
benadering van actieve kooladsorptie;
dr. ir. G. Lettinga over Toepassingsmogelijl
heden van gevlokte poederkool;drs. W. C.
van Lier(Norit NV) over Actieve kool en
afvalwaterbehandeling.
Tenslotte bezichtiging van de laboratoria
van het Biotechnion of van de proefhal var
de Vakgroep Waterzuivering te Bennekom.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bijh<
KIWA, Sir Winston Churchill-laan 273,
Postbus 70, Rijswijk, tel. 070 -902720
(dr. E. J. M. Kobus, toestel 239).
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