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SUMMARY

In the framework of mathematical modelling of the complete pork production chain,
industrial manure processing is modelled . Als an example the MeMon process, that makes
use of the Carver-Greenfield method, has been described .
Modelling proceeds according to top-down and bottom-up approaches . Unknown
parameters are adjusted in such a way that both approaches should be in agreement with
each other . It is focused on emissions and on Gross Energy Requirement (GER) . It is
demonstrated that the GER, purely related to anorganic active fertilizer substance (NPK)
for artificial fertilizer is still lower than for the NPK-equivalent of pellets resulting from
industrial manure processing .

Met dank aan collega dr .ir. A .J.D . Lambert voor zijn sturende invloed en zijn kritische
opmerkingen en suggesties .
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0. ALGEMEEN GEDEELTE
Doel van het onderzoek
Aan de faculteit der Technische Bedrijfskunde van de TU Eindhoven wordt onder meer
onderzoek verricht naar een mathematische beschrijvingswijze van produktieketens en
wel speciaal betreffende de produktiekolom* van varkensvlees . Er worden daartoe
deelmodellen ontwikkeld, overgenomen of aangepast . Koppeling ervan moet leiden tot
een totaal ketenmodel waarmee bekeken kan worden wat de gevolgen van een combinatie
van maatregelen (ergens in de produktiekolom) kunnen zijn op de andere onderdelen
ervan. Dit rapport kan gezien worden als een onderdeel van bovengenoemde studie .
Doel~

Dit verslag is geschreven voor diverse doelgroepen :
- Het zal (aan de TU Eindhoven) als deelmodel gebruikt worden bij het opstellen van
een totaal ketenmodel inzake de bovengenoemde produktiekolom .
- Het kan van nut zijn voor degenen die zich willen oriënteren op het terrein van de
modelbouw . Het betreft dan speciaal het opstellen van een massa- en energiebalans
van een produktiesysteem uit onvolledige bedrijfsinformatie . Om de leesbaarheid van
dit verslag te vergroten is daarom de specifieke vakinformatie zoveel mogelijk in de
bijlagen ondergebracht.
- Het ontwikkelde model kan van direct of indirect nut zijn voor de Nederlandse
mestverwerkingswereld .

Inleiding
Mestproblematiek
De mestproblematiek blijft actueel in Nederland . De realisatie van de nodige mestverwerkingsinrichtingen# verloopt langzamer dan werd verwacht . In 1989 bedroeg de totale
verwerkingscapaciteit 0,2-0,3 miljoen ton/jaar [1] en momenteel is deze 0,6-0,7 miljoen
ton/jaar.

Het Rijk heeft bepaald, dat er vanaf 1995 per jaar 5-6 miljoen ton mest verwerkt moet
worden . Lukt dit niet, dan moet de veestapel inkrimpen .
Een recente prognose voor het jaar 1995 gaat uit van een mogelijke verwerkingscapaciteit
van 2,4-3,4 miljoen ton/jaar, zodat het er naar uitziet, dat de gestelde doelen niet op tijd
gerealiseerd kunnen worden [1,2,] . Technisch gezien is mestverwerking grotendeels een
opgelost probleem [3] . Het zijn andere factoren die de realisatie ervan in de weg staan
zoals : (te) hoge verwerkingskosten, financieringsproblemen, onzekerheid over voldoende
afzetmogelijkheden van de eindprodukten, zeer hoge wettelijk gestelde zuiverings- en
lozingseisen, langdurig slepende vergunningsprocedures en een stroef verlopend EGsubsidiebeleid.

Ook slaan de betrokkenen bij de mestproduktie nog niet optimaal de handen ineen .
Ondanks de druk van de landbouworganisaties en de speciaal opgerichte mestcoóperaties,
nemen de veehouders nog steeds een afwachtende houding aan, wanneer het gaat om
het afsluiten van mestleveringscontracten en het beschikbaar stellen van risicodragend
kapitaal . En deze laatste factoren lijken de belangrijkste rol te gaan spelen, bij de vraag,
of grootschalige mestverwerking in Nederland in de komende jaren een feit zal worden
[4] .
Overigens zijn er de afgelopen jaren wel andere successen geboekt ter vermindering van
5

de mestoverschotten . Aanpassing van het veevoeder (meerfasevoedering#, toevoeging van
het enzym fytase*) laat zien, dat hiermee het fosfaatgehalte in de mest tot 20-30% kan
verminderen . Door in de stal zuinig om te springen met drinkwater kan men het drogestofgehalte van drijfmest flink verhogen . (van 7% naar ongeveer 12 %) Ook zijn de
afzetmogelijkheden van dierlijke mest naar de akkerbouwgebieden nog verder toegenomen
tengevolge van verbeteringen in de infrastructurele voorzieningen .
Stand der techniek
Aan de stroom technische ontwikkelingen op het gebied van de mestverwerking lijkt de
laatste twee jaren een einde te zijn gekomen.
Medio 1989 werd door de auteur een literatuuroverzicht gegeven van de diverse
beschikbare processen [S] en een jaar later werd de stand van zaken nogmaals belicht
door van Have en van Voorneburg [6] . Na die tijd hebben zich op dit terrein nog maar
weinig belangrijke ontwikkelingen voorgedaan :
- Enkele technieken zijn in de operationele fase gekomen, zoals het indampen volgens
Carver-Greenfield en natte oxydatie volgens VerTech .
- Aanvankelijk kansrijk geachte nieuwe technieken zoals elektroforese en omgekeerde
osmose zijn (voorlopig) in de ijskast beland.

- Omdat mestverwerking (te) duur is, komt er meer belangstelling om als extra
processtap waardevolle componenten uit mest te isoleren, in de hoop op deze wijze
de mestverwerking betaalbaar te maken . Voorbeelden hiervan zijn microbiële lysineproductie uit drijfmest (Triple-A van Gist-Brocades) en ammoniak-isolatie uit mest door
middel van transmembraan-chemosorbtie [3] .
- Mede omdat de grootschalige mestverwerking op zich laat wachten, is er een
toenemende belangstelling voor mestverwerkingstechnieken op boerderijniveau .
Ketenbenadering_en modelbouw
In het algemeen wordt mestverwerking gezien als een op zichzelf staand proces . Zo wordt
kalvergier vernietigd, kippemest gedroogd en varkensdrijfinest wordt omgezet in bruikbare
vaste produkten.
De ontstane nuttige produkten worden verkocht, onschadelijke emissies worden geloosd
naar de omgeving en eventuele schadelijke reststromen gaan naar de stortplaats . Toch
is mestverwerking geen op zichzelf staand geheel, maar een onderdeel van een gehele
keten van produktieprocessen. Dit kan bijvoorbeeld als volgt worden geillustreerd :
Een redelijk constante mestsamenstelling is voor de mestverwerker uiterst belangrijk, want
daarop wordt de installatie gebouwd en afgesteld .
Maar op deze mestsamenstelling zelf heeft de mestverwerker geen greep . Die wordt onder
meer bepaald door het gebruikte voer en de levenswijze van het dier . Dit betekent dat
impliciet de mestverwerking wordt beïnvloed door de mengvoederindustrie, door nieuwe
ontwikkelingen zoals fytase en door de wijze waarop de veehouder zijn dieren afmest.
Zo zijn er veel meer voorbeelden te geven, om aan te tonen dat de mestverwerking als
onderdeel van een keten beschouwd kan worden [7] .

Inhoud van het verslag
Dit verslag beschrijft in hoofdzaak de massa- en energiestromen van het MeMon-proces,
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gebruik makende van de indampmethode volgens Carver-Greenfield . Het geheel heeft
geresulteerd in een rekenmodel, met variabele drijfinestsamenstellingen, deelprocesparameters, opbrengsten en emissies .
Koppeling van dit model aan energiegegevens geeft inzicht in de energiebehoeften en
energieopbrengsten die met mestverwerking samenhangen .
Een rekenvoorbeeld laat zien, dat kunstmestproduktie via drijfinestverwerking energetisch
gezien onvoordeliger is dan de produktie van deze kunstmest uit ertsen, lucht en aardgas .
Hierbij is even afgezien van het feit dat er bij mestverwerking ook een hoeveelheid
organische stof vrijkomt .

Werkwijze/ methode van onderzoek
In deze studie worden zaken aan elkaar gekoppeld die voor wat betreft de methoden van
onderzoek van elkaar verschillen. Men kan daarom van elkaar onderscheiden :

Het opstellen van een massabalans aan de hand van verzamelde gegevens
De belangrijkste instanties die zich in Nederland bezighouden met de realisatie van
grootschalige verwerkingsinrichtingen voor varkensdrijfmest (Promest, Ecosun, MeMon,
Comesta, e .a.) zijn persoonlijk benaderd om gegevens ter beschikking te stellen voor dit
onderzoek.
Er is gekozen voor het MeMon- of Carver-Greenfield procédé omdat hiervan de meeste
informatie ter beschikking werd gesteld . Het betreffende MeMon-proces is nader
bestudeerd en de procesgegevens zijn geordend en verwerkt in een massabalans die (in
eerste instantie) incompleet was . De oorzaak hiervan was meerledig . Zo was de samenstelling van drijfmest onvoldoende bekend .
Dit probleem is ondervangen door beschikbare drijfmestgegevens uit diverse bronnen met
elkaar te combineren tot een gemiddelde drijfmestsamenstelling die representatief is voor
industriële verwerking . In de praktijk betekende dit dat er diverse drijfmestsamenstellingen
geformuleerd en doorgerekend zijn met een toenemende complexiteit . Daarnaast waren
de verstrekte gegevens [8, e .a.] niet volledig en/of betrouwbaar genoeg om elke processtap
in het massamodel mee te nemen . Omdat sommige gegevens toch nodig waren om tot
een sluitend geheel te komen, zijn ontbrekende deelstap-gegevens, eventueel als resultaat
van schattingen, aan het model toegevoegd . Deze gegevens zijn soms afkomstig van
andere mestverwerkingsinrichtingen en van gelijksoortige installaties uit de wereld van
de waterzuivering . Het eindresultaat is een redelijk complete massabalans die veel
overeenkomsten vertoont met de door MeMon verstrekte gegevens .

Modelbouw
De verkregen massabalans zoals hierboven is beschreven, is vervolgens op kwantitatieve
wijze gereconstrueerd . De samenstelling van drijfmest is hierbij beschreven met de
variabele "droge stof' en een aantal hiervan afhankelijk gestelde parameters . Van elk
deelproces is een kwantitatieve deel-massabalans opgesteld, gebaseerd op een aantal
veronderstelde (bio-) chemische en/of fysische omzettingen en gebaseerd op een aantal
vooraf gedefinieerde procesparameters . Een hierop volgende koppeling van deel-massabalansen in een rekenprogramma leverde een kwantitatief totaalbeeld op .
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Koppeling van gegevens
Door combinatie van de uit bedrijfsinformatie berekende massabalans met het mathematisch model kon aan de geïntroduceerde procesparameters (door schatting en/of
berekening) een waarde worden toegekend . Het eindresultaat is een rekenmodel dat laat
zien, hoe mestsamenstelling, opbrengsten, emissies en behoeften aan chemicaliën met
elkaar samenhangen .

Modeluitbreiding en -verfijning
Het rekenprogramma is daarna nog verder uitgebreid en geoptimaliseerd tot een
eindrekenmodel . Proceskringlopen werden gesloten en de optredende emissies naar
oppervlaktewater en lucht werden verder verfijnd . Ook werd opgenomen, wat de
samenstelling van het eindprodukt "mestkorrels`" zal zijn bij vooraf gedefinieerde
procescondities en gekozen drijfmestsamenstelling .

Energie-aspecten van de mestverwerking
'
De energiegegevens die MeMon B .V. ter beschikking heeft gesteld, werden vergeleken
met literatuurgegevens en uitgebreid met onder andere GER*-waarden (Gross Energy
Requirement).
Door deze energiewaarden op een bepaalde manier te koppelen aan het eindrekenmodel,
kon een indruk worden verkregen hoe dit energieverbruik samenhangt met de
drijfinestsamenstelling .

Extra rekenvoorbeeld
Bij bekende drijfmestsamenstellingen werd de hoeveelheid NPK-kunstmest* berekend die
aanwezig is het eindprodukt, afkomstig van 1 ton drijfmestverwerking . Ter vergelijking
werd uit literatuurwaarden berekend hoeveel energie de kunstmestindustrie nodig heeft
om een overeenkomstige hoeveelheid NPK-kunstmest te fabriceren .

De opbouw van het verslag
Dit verslag bestaat uit vier onderdelen en een aantal bijlagen .
In deel 1 wordt het MeMon mestverwerkingsprocédé aan de orde gesteld .
In deel 2 wordt beschreven, hoe uit bedrijfsinformatie, een bepaalde drijfinestsamenstelling en elementaire kennis van deelprocessen een enigszins sluitende massabalans
samengesteld kan worden .
In deel 3 wordt beschreven hoe het mathematisch rekenmodel tot stand is gekomen . Ook
de later toegepaste modeluitbreidingen en verfijningen zijn er direct in verwerkt . De
drijfinestsamenstelling neemt hierbij een belangrijke plaats in . Het geheel wordt afgesloten
met enkele rekenvoorbeelden.
In deel 4 wordt stilgestaan bij de energiebehoefte die samenhangt met drijfmestverwerking. Door energiegevens te koppelen aan het ontwikkelde rekenmodel wordt een indruk
8

verkregen van de energiebehoeften en de (mogelijke) energieopbrengsten bij een
drijfinestverwerking met variabele hoeveelheden droge stof .
Dit deel wordt verder afgesloten met een rekenvoorbeeld, waarbij de GER die
samenhangend met mestverwerking wordt vergeleken met die van NPK-kunstmestproduktié.
De beschikbare informatie, waaronder de meer specialistische informatie, is ondergebracht
in de bijlagen .
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1. BESCHRIJVING VAN HET MEMON-MESTVERWERKINGSPROCÉDÉ
.
Inleiding
Het MeMon mestverwerkingsprocédé onderscheidt zich van andere technieken door de
wijze van water verdampen . Aan de te drogen drijfmest wordt, na aanzuring, een
dragervloeistof toegevoegd, in dit geval heetgestookte isoparaffine (isopar) . Deze maakt
het mogelijk om in de indamper vrijwel alle water uit de drijfmest te verwijderen, terwijl
het produkt toch verpompbaar blijft . Door een optimale toepassing van warmteterugwinning en damprecompressie kan deze verdamping met een hoog energetisch rendement
plaatsvinden .
Figuur 1 geeft een globaal overzicht van het verwerkingsproces, gevolgd door een serie
korte beschrijvingen van de deelprocessen [8,9,10] .

Beschrijving van de deelprocessen

0. Mestaanvoer en -opslag
De aangevoerde drijfmest wordt in een tank opgeslagen . De vrijkomende afgassen worden
gereinigd .
1 . Mengen/aanzuren
De aangevoerde drijfmest wordt gehomogeniseerd en daarna aangezuurd met behulp van
(verdund) salpeterzuur, zwavelzuur en/of fosforzuur .
2. Indampen/drogen
Dit onderdeel is de kern van het MeMon-proces . In de praktijk wordt aangezuurde
drijfmest via een warmtewisselaar verhit en vervolgens in filmverdampers tezamen
gebracht met een tienvoudige hoeveelheid heet gestookte isopar . Hierbij verdampt
ongeveer 70% van de (in de mest aanwezige) hoeveelheid water, een zekere hoeveelheid
isopar alsmede de in de mest aanwezige vluchtige verbindingen .
De ontwijkende dampen worden afgevoerd en vervolgens mechanisch gecomprimeerd .
De hierbij teruggewonnen warmte wordt gebruikt om de binnenkomende drijfmest op
te warmen. De ontstane vloeistoffase, bestaande uit water en isopar, gaat ter scheiding
naar een decanteerinrichting. De deels gedroogde mest wordt, drijvend in de hete
vloeibare isopar, naar de droger gepompt, waar het watergehalte van de mest tot 5%
wordt teruggebracht door middel van distillatie onder verminderde druk . Water en een
deel van de isopar worden afgedistilleerd ; de droge mest en de overmaat aan isopar
verlaten de drooginrichting .
3. Mest/isopar scheiden
De droge mest wordt van de isopar afgescheiden door middel van een decanteercentrifuge . Daarna ondergaat zij nog een aantal nabewerkingen, zoals persen en koelen . Het
produkt dat hierbij ontstaat, wordt hier verder mestverwerkingsprodukt genoemd.
De vloeistof die de centrifuge verlaat bevat niet alleen isopar, maar ook van drijfmest
afkomstige mestvetten, die door de isopar uit de mest zijn geëxtraheerd .
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Figuur 1.
Schematische weergave mestverwerking volgens het Carver-Greenfield procédé.
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4. Mestvet/Isopar scheiden
Onder sterke verhitting worden in een volgende stap isopar en het daarin opgelost mestvet
van elkaar gescheiden . Hierbij ontwijkt de isopar als damp die na condensatie wederom
als dragervloeistof naar de indamper wordt geleid . Het overgebleven mestvet is in principe
bruikbaar als brandstof met een theoretische verbrandingswarmte van 35 MJ/kg .
Omdat een klein deel van de isopar in de droge mest achterblijft, moet tijdens de
procesvoering isopar bijgedoseerd worden .
5 . Vergisten of anaëroob zuiveren
De dampfracties van droger en indamper, bestaande uit water, isopar en in water
opgeloste verbindingen zoals ammoniak, azijnzuur, propionzuur etc ., worden na condensatie in een decanteervat van elkaar gescheiden . De isoparfractie wordt hergebruikt in het
indampsysteem . De verontreinigde waterfractie gaat naar een anaërobe vergister . Hier
ontstaat bioslib, dat terug wordt geleid naar de aanzuurtank, en biogas dat voor de
energievoorziening aangewend kan worden .
6. Aëroob zuiveren
Het effluent van de vergister wordt zodanig aëroob nagezuiverd in een actief-slibtank,
dat het daarna rechtstreeks op oppervlaktewater geloosd mag worden . Het bij de zuivering
ontstane bioslib gaat (na eventueel indikken) retour naar de aanzuurinrichting, waar het
met de binnenkomende drijfmest wordt vermengd .
7 . Naverbranden
Afgassen van aanzuurinrichting, indamper en droger worden met luchtzuurstof naverbrand . Door de verbranding te optimaliseren kan voldaan worden aan de gestelde emissieeisen . Zonodig kan ook een natte gaswasser stand-by worden geïnstalleerd .
8 . Vormgeven/bijmengen
Het mestverwerkingsprodukt wordt gemengd met additieven om aan bepaalde
landbouwkundige en technische eisen te kunnen voldoen . Daarna wordt water toegevoegd
en wordt het produkt gepelletiseerd tot het eindprodukt "mestkorrels" . Als additief wordt
veelal kaliumfosfaat toegepast .
De vormgeving van de mestkorrels is een belangrijk en wezenlijk onderdeel van het
produktieproces . Door korrels te vervaardigen, heeft men minder opslagruimte nodig en
ontstaat er minder stof, gruis en gasemissie .
9. Biobed filtratie
Afgassen afkomstig van de mestopslagtanks worden over een biobedfilter geleid alvorens
ze in de atmosfeer worden geloosd .
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2. HET OPSTELLEN VAN DE MASSABALANS UIT DE BESCHIKBARE INFORMATIE
Voorbereidende werkzaamheden
Overzicht
Voordat een massabalans opgesteld kan worden, moeten er een aantal voorbereidende
werkzaamheden verricht worden zoals :
- Het ordenen van gegevens .
- Het zo nodig definiëren van uitgangspunten .
- Het bekijken in hoeverre gegevens betrouwbaar zijn ; het vervangen van niet
betrouwbare of ontbrekende gegevens door andere gegevens .

- Het zoeken naar en het definiëren van een gemiddelde mestsamenstelling .
- Het zoeken naar duidelijke herkenningspunten in de beschikbare informatie, waar bij
het rekenen naar toe gewerkt kan worden .
Wanneer deze zaken op een rijtje staan, kan het eigenlijke rekenwerk beginnen dat
uiteindelijk resulteert in de beoogde massabalans .

Ordening van gegevens
De beschikbare gegevens zijn in bijlage 1 gerangschikt naar de processtappen zoals deze
reeds eerder zijn beschreven . Verder zijn in bijlage 1 de MeMon-gegevens weergegeven
betreffende de samenstelling van drijfmest en mestkorrels .
Uitganesnunten/Vervangin en aanpassing van gegevens
Algemeen
Ter aanvulling van de gegevens van bijlage 1 worden er in bijlage 2 per processtap
aanvullende uitgangspunten gedefinieerd enwordt aangegeven, wanneer MeMon-informatie is vervangen door andere informatie . Bovendien is in bijlage 2 weergegeven op welke
wijze de beschikbare informatie is verwerkt tot massabalansen .

Drijfinestsamenstelling
De drijfinestsamenstelling die door MeMon werd opgegeven bleek niet voldoende
gedetailleerd te zijn om er modelmatig mee te werken .
Daarom werd er in de literatuur gezocht naar een gemiddelde samenstelling van
vleesvarkensdrijfinest [10,13,16,23] . De resultaten die in de literatuur genoemd zijn zijn
vaak onvolledig en niet consistent . Dit komt omdat de drijfinestsamenstelling zeer kan
variëren .

- Als eerste uitgangspunt voor berekening is genomen : Drijfmest bevat een hoeveelheid
droge stof, een hoeveelheid opgeloste vluchtige verbindingen en een hoeveelheid water .
Van de vluchtige verbindingen zijn met name ammoniak en azijnzuur in het model
opgenomen.
- Als tweede uitgangspunt is genomen, dat drijfmest uit water, droge stof (ds), opgeloste
vluchtige anorganische (avs) en organische verbindingen (ovs) bestaat .
avs bestaat onder meer uit ammoniak en waterstofsulfide . ovs bestaat onder meer uit
de stoffen azijnzuur, propionzuur en methaan .
- Als derde uitgangspunt werd een gemiddelde drijfinestsamenstelling aangenomen zoals
aangegeven in bijlage 3.
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Base-case bij rekenprocedures
Als base-casegegevens bij het opstellen van de massabalans zijn genomen :
- De opbrengst aan mestkorrels bij de verwerking van 1 ton mest met 12% droge stof
bedraagt 170 kg [8] .
- De totale kooldioxide-emissie bedraagt 25 kg/ton verwerkte drijfmest met 12% droge
stof. Deze emissie is exclusief de eventuele CO2 die vrijkomt bij verbranding van
brandstof voor de energievoorziening [8,14] .

Resultaten van de berekening
Er wordt een overzichtstabel gegeven en de uiteindelijke massabalans .
Tabel 1 toont de berekende waarden van de belangrijkste stofstromen bij verschillende
aannamen betreffende de samenstelling van drijfmest .
Figuur 2 toont de massabalans die het beste overeenkomt met de door MeMon verstrekte
gegevens .

1 ton drijfmest bevat :
Nr.

ds

HAc

M1

93,2 21,4

HPr CH 4
-

toevoegingen, emissies en opbrengsten
NH3

A

H20 HNO3 HzSO4

-

5,4

17,1

902

22,0

-

z

COzt

12,6 25,0

CH4b H20n

N2

wf4

Me
137,9

2,6

5,1

0,3

890

0,3

881,3 143,

M2a 96,6 17,7

-

-

5,4

16,8 880,7

-

34,3

9,8

25,0

5,0

2,7

M2b 98,1 16,5

-

-

5,4

16,8 880,7 -

34,3

7,1

25,0

2,6

2,0

0,3 880,4 144,7

M2c 98,0 13,5 3,1

-

5,4

16,1 880,

-

34,3

7,2

25,0

2,8

2,0

0,3 880.5 144,5

M3

98,5 10,1 3,1

2,9

5,4

16,5 900,5

35,0

-

-

25,0

2,8

6,5

0,3 898,7 150,4

M4

120

2,9

5,4

15,3 879,0 35,0

-

-

25,0

2,8

6,5

0,3 876,1 173,0

-

-

-

-

-

25,0

5,0

-

MeM 120

10,1 3,1
-

-

-

35,0

-

912

Tabel 1: 'Overzicht van enkele ingangs- en uitgangsgrootheden voor mestverwerking bij verschillende aannamen voor parameterwaarden.

Verklaring van de afkortingen:
Alle gegevens in kg/ton verwerkte drijfmest .
De door MeMon beschikbaar gestelde gegevens zijn gerangschikt onder "MeM" .
In de drijfmest is aanwezi g:
ds droge-stofgehalte
HAc azijnzuur
HPr propionzuur
CH4 methaan
H20 water in mest en zuur

14

170

Als toevoegingen komen in aanmerking :
HNO3 salpeterzuur 100%
H2S04 zwavelzuur 100%
02 (lucht-)zuurstof
A additief kaliumfosfaat
Als emissies komen vrii :
C02t totale kooldioxide-uitstoot exclusief energieopwekking .

(C02-totaal = CO2 naverbranding + CO2 aërobe zuivering + CO2 in biogas +
CO2 vrijkomend bij aanzuren)
CH4b methaan voorkomend in biogas,

H20n waterdamp vrijkomend bij afgasverbranding,
N2 stikstof vrijkomend bij aërobe zuivering .
wfq geloosd vloeibaar water .
Me opbrengst aan mestkorrels .

Commentaar
De opgestelde massabalans wijkt op een tweetal wezenlijke onderdelen af van de door
MeMon verstrekte gegevens :

- De hoeveelheid methaan voorkomend in biogas is minder dan de opgave .
- De hoeveelheid water, die volgens opgave wordt geloosd [8] , kan niet berekend worden
uit de beschikbare gegevens . Daarom wordt hier verondersteld dat de hoeveelheid
toegevoegd zuur gebaseerd is op 100% zuur en dat bij de MeMon-opgave geen
rekening is gehouden met de hoeveelheid water die tezamen met het zuur aan de mest
wordt toegevoegd .
Deze massabalans vertoont verder nog enkele tekortkomingen :
- Bij de vergisting is alleen het geproduceerde bioslib in de vorm van vaste stof
opgenomen en bij de aërobe zuivering is de slibproduktie zelfs in zijn geheel
verwaarloosd . In de praktijk wordt op beide plaatsen nat slib geproduceerd dat
(eventueel na indikking) retour gaat naar de aanzuurinrichting .
- De massabalans is aan de emissiezijde nog niet uitgewerkt . Er wordt geen ammoniak
en geen waterstofsulfide naar de naverbrander gestuurd en het omzettingsrendement
van de aërobe zuivering is op 100% gesteld .

Toch biedt deze balans voldoende aanknopingspunten voor het uiteindelijke doel van dit
onderzoek, het opstellen van een rekenmodel, waarin deze verfijningen wel tot uitdrukking
kunnen komen .
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6,5 H20 8,0 C02
MASSABALANS M4
11,6 02-I~

38,8 isopar,

39,8 isopar

20,5 H y0
35 HN03

SO
H2S, NOx 12,5 mestvet

naverbranden

scheiden
mestvet-isopa r

2,9 CH4
5,8 C02
~
indampen
r
W
2,3 H20 881,3 H20
168,4 nwf

mengen
120 ds
2,9 CH4
3,1 HPr
5,4 NH3
10,1 HAc
858,5 H20

6,9 C02 ~
2,8 CH4
0,6 slib

scheiden
mest-isopar
151,9 ds
7,6 H20
139,4 ds
39,8 isopar
7,6 H20
1 isopar
873,7 H20
10,1 HAc/3,1 HPr
0,4 NH3
15,3 ds
9,7 H20
drogen 1

vergisten

3,6 02

0,3N2
-00
4,2 C02

1 isopar 12,5 mestvet
38,8 isopar

873,7 H20
0,4 NH3
2,9 HAc
aëroob
zuiveren

1
mengen

173,0 mestkorrels

2,4 H!
H20
873,7 H20

Figuur 2 : Massabalans opgesteld met behulp van de beschikbare bedrijfsinformatie.
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3. MATHEMATISCHE MODELBOUW MASSASTROMEN
Inleiding
Achtereenvolgens komen aan de orde : het principe waarop het model gebaseerd is,
voorbereidende werkzaamheden, beschrijving van de drijfmestsamenstelling, het (impliciet)
opstellen van de massabalansen van de deelprocessen inclusief de daarbij behorende
definiëring van optredende stofstromen en procesparameters, een koppeling van alle
deelstapbalansen tot een totaal rekenmodel en de resultaten van berekeningen .
Principe
Het totale mestverwerkingsproces kan kwantitatief beschreven worden door middel van
een aantal deelstappen . Van elke deelstap kan een massabalans opgesteld worden,
gebaseerd op de plaatsvindende of veronderstelde (bio-)chemische en/of fysische
omzettingen . Koppeling van deze deelstappen levert een rekenmodel op waarmee
massastromen in kaart kunnen worden gebracht, uitgedrukt in zowel bekende als nog
onbekende parameters . Vergelijking van de reeds opgestelde massabalans uit de
beschikbare procesgegevens (figuur 2), met de massabalans levert de waarden voor de
onbekende (proces)parameters . Getalmatige invoering van de procesparameters in het
rekenmodel laat zien hoe drijfinestsamenstelling, benodigde chemicaliën, emissies en
opbrengsten met elkaar kunnen samenhangen . Een dergelijk model is vervolgens te
optimaliseren en uit te breiden voor energieberekeningen .

Voorbereidende werkzaamheden
Voordat men met modelbouw kan starten moet een plan opgesteld worden, op welke
wijze men één en ander denkt te gaan realiseren, en welke rekenmogelijkheden het te
construeren model in zich moet hebben .
In de praktijk zijn al rekenende de mogelijkheden afgetast waarna een nieuwe start
gemaakt is met een modulair opgezet model .
- Allereerst zijn uitgangscriteria gedefinieerd waar het te construeren model aan moet
voldoen.
- Daarna is de grondstof drijfmest beschreven met een aantal parameters en is het
eind rp odukt gedefinieerd.
- Vervolgens is een procesroute uitgestippeld waarlangs de drijfmestcomponenten door
de installatie gestuurd gaan worden .
Uitgan scriteria
- Het model moet weergeven, hoe de opbrengsten, behoeften aan chemicaliën, emissies
en samenstelling van het eindprodukt samenhangen met de samenstelling van de
drijfmest .

- De drijfmestsamenstelling moet beschreven kunnen worden door zo min mogelijk
onafhankelijk variabelen .
- Het eindprodukt mestkorrels moet bij benadering steeds dezelfde chemische samenstelling hebben bij wisselde drijfmestsamenstelling en vooraf gekozen procescondities .
- Geproduceerde energiedragers worden weer ingezet voor de produktie van warmte .
- De emissies naar oppervlaktewater en atmosfeer moeten voldoen aan de wettelijk
gestelde milieuhygiënische eisen .
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Karakteriserin g varkensdrijfinest
Drijfmest kan omschreven worden als bestaande uit een waterfractie (wf) en een nietwater fractie (nwf) .
De nwf bestaat uit een hoeveelheid droge stof (ds) en een hoeveelheid opgeloste vluchtige
verbindingen .

De droge stof (ds) bevat een zeker percentage organische stof en de rest bestaat uit
mineralen en zand .
De vluchtige stoffen zijn in te delen in organische vluchtige stoffen (ovs) en in anorganisch
vluchtige stoffen (avs) .
In dit model bestaat avs uit ammoniak (NH3) en waterstofsulfide (H2S), en ovs uit een
mengsel van azijnzuur (HAc), propionzuur (HPr) en methaan (CH4) met een variabele
samenstelling .
Zowel ovs als avs worden beschreven als lineaire functies van ds . Er zijn hiervoor
voldoende argumenten aanwezig, zie bijlage 4.
De volgende begrippen worden gehanteerd :
Mestverwerkingsprodukt
Dit is het eindprodukt van het procestechnisch deel van de mestverwerking .
Mestkorrels
Dit is het mestverwerkingsprodukt voorzien van toeslagen om de bemestende waarde
ervan te verhogen en/of de uiterlijke vorm te verbeteren .
Procesroute
Dit is de wijze waarop de in mest aanwezige stoffen de mestverwerkingsinstallatie
doorlopen .
Ten behoeve van de modelvorming zijn voor de procesroute de volgende aannamen
gemaakt :
De drijfmest wordt aangezuurd met verdund salpeterzuur . Er is aangenomen dat de
hierin aanwezige ammoniak grotendeels chemisch wordt gebonden tot ammoniumnitraat, dat als zodanig in het mestverwerkingsprodukt terechtkomt . De overmaat aan
toegevoegd zuur reageert verder met aanwezig veronderstelde natriumcarbonaat tot
water en kooldioxide. In de mest aanwezige sulfiden worden als waterstofsulfide uitgedreven . Vanwege de geringe omvang is deze H2S-stroom niet gekoppeld in het
massamodel opgenomen, maar is deze verbonden aan de opgegeven emissienorm voor
zwaveldioxide. De niet chemisch gebonden ammoniak komt deels als gas vrij en
verblijft deels in oplossing .
Na het indamp- droog- condenseer- en scheidingsproces ontstaat een gasfractie, een
waterfractie, een isoparfractie en een droge-mestfractie .
De gasfractie bevat CH4, C02, H2S en NH3.
De waterfractie bevat HAc, HPr en NH3 .
De isoparfracti e bevat een hoeveelheid mestvet, dat geëxtraheerd is uit de drijfmest .
De droge mestfractie bevat de droge stof (ds) minus het verwijderd mestvet en het
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verdwenen carbonaat. Het bevat verder het gevormde ammoniumnitraat,een restant
nitraat afkomstig van de overmaat salpeterzuur, een bepaalde hoeveelheid achtergebleven water en een kleine hoeveelheid achtergebleven isopar .
De gasfractie gaat naar de naverbrander . Hier wordt de ammoniak en het methaan
met een zeker rendement verbrand tot stikstof, waterdamp en kooldioxide . Een klein
deel van de ammoniak wordt verondersteld abnormaal te verbranden en waterdamp
en stikstofdioxide op te leveren . De geringe hoeveelheid waterstofsulfide, die vrijkomt
bij het aanzuren, wordt in de naverbrander omgezet in waterdamp en zwaveldioxide .
De waterfractie gaat naar een gecombineerde waterzuivering bestaande uit vergister
en aërobe nazuivering .
In de vergister wordt een groot deel van het aanwezige HAc en HPr omgezet in
methaan, kooldioxide en bioslib .
Het effluent van de vergister, dat nog NH3, HAc en HPr bevat, gaat naar de aërobe
zuivering . Hier wordt met een zeker rendement NH3, HAc en HPr omgezet in water,
kooldioxide, stikstof (N2) en bioslib .
Er wordt verondersteld dat een klein deel van de aanwezige ammoniak wordt omgezet
in nitraat.
Het uiteindelijke effluent dat geloosd wordt op het oppervlaktewater bevat in dit model
het aëroob gevormde nitraat en sporen niet omgezet HAc en HPr . De laatstgenoemde
componenten worden uitgedrukt in Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) . Het
geproduceerde bioslib gaat retour naar de aanzuurinrichting .
De isoparfractie wordt ontdaan van mestvet en gaat retour naar de indampinstallatie .
De hoeveelheid isopar die in de mestkorrels achterblijft wordt bijgedoseerd .
Aan de droge mestfractie wordt ter bereiding van mestkorrels een zodanige
hoeveelheid additief en water toegevoegd dat het eindprodukt een vrijwel constante
samenstelling krijgt . Als additief wordt in dit model de stof kaliumfosfaat (K3P04)
gebruikt .

Beschrijving van de dffifmestsamenstelling
De kwantitatieve beschrijving van de drijfmestsamenstelling is weergegeven in bijlage 4.
De ingevoerde parameterwaarden voor drijfmest zijn gebaseerd op de drijfmestgegevens
zoals deze zijn weergegeven in bijlage 3.
De betreffende drijfinestbeschrijving is vervolgens ingevoerd in de eerste deelmassabalans
in bijlage 5.

De massabalansen per deelstap
Alvorens men een massabalans per deel(bewerkings-)stap kan gaan opstellen, moeten
eerst de betreffende stofstromen en procesparameters gedefinieerd worden . Verder moet
bepaald worden welke fysische en/of (bio-)chemische processen plaatsvinden en volgens
welke reactievergelijkingen deze processen verlopen . Daarna kan men de relaties gaan
opstellen die de in- en uitgaande stofstromen per deelstap karakteriseren .

De beschrijving van deze deelstappen is ondergebracht in bijlage 5 . De vetgedrukte tekst
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die hierin is opgenomen heeft steeds betrekking op de vergelijkingen, die in het
uiteindelijke model zijn ondergebracht .

Het basisrekenmodel
De deelprocessen zoals beschreven in bijlage 5 worden in een rekenmodel aan elkaar
gekoppeld . Dit model kan worden opgesteld met behulp van uiteenlopende softwarepakketten als MATHCAD en PCPROG die elk hun specifieke voor- en nadelen hebben .
Dit levert een basisrekenmodel op, dat het verband aangeeft tussen mestsamenstelling,
behoeften, opbrengsten en emissies.

Het eindrekenmodel en de mestkorrelsame g&telling
Het model is verder geoptimaliseerd door het opnemen van stofkringlopen . Het
geproduceerde slib afkomstig van de vergisting en de aërobe zuivering wordt teruggeleid
naar de aanzuurinrichting . Deze terugkoppeling komt in het eindrekenmodel als volgt tot
uiting:
Elke gedefinieerde stofstroom uit de bijlage 5 krijgt het voorvoegsel x, waarna het
rekenprogramma een tweede keer wordt doorlopen . De slibfracties uit de eerste rekenronde (sl, slib , H2Os1 en H2Oslib) worden in een tweede iteratie toegevoegd aan de
stofstromen dsl en wfl uit het blok "aanzuren" . Verder is het model nog uitgebreid met
het berekenen van de samenstelling van de mestkorrels . Daartoe zijn toegevoegde
drijfinestgegevens ingevoerd en is de slibrecycling hierbij vereenvoudigd door te stellen,
dat de helft van het geproduceerde bioslib in het mestverwerkingsprodukt terechtkomt .
De belangrijkste toevoegingen aan het rekenmodel worden weergegeven in bijlage 6.
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Kwantitatieve resultaten
In bijlage 7 wordt een verkort overzicht gepresenteerd van de betekenis van de ingevoerde
parameters en de waarden die eraan zijn toegekend .
In de grafieken 1 .2 en 3 wordt weergegeven hoe enkele behoeften, opbrengsten en emissies zich wijzigen bij verandering van het droge-stofgehalte van de mest, uitgaande van
de procescondities zoals weergegeven in figuur 3 .
In deze figuur wordt een voorbeeld gegeven van een met het model berekende massabalans en massastroomschema . De ingelaste kaders tonen de gehanteerde waarden van de
mest- en procesparameters en de daarbij behorende samenstelling van de mestkorrels .

behoeften aan huipstoffen
kg/ton drijfmoet
50

salpeterzuur

zuurstof, kaliumfoafaat
50

40

40
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20
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Grafiek 1 : Behoefte aan hulpstoffen voor mestverwerking als functie van het drogestofgehalte van de mest.
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Grafiek 2 : Opbrengst aan (bij-)produkten van industriële mestverwerking als functie
van het droge-stofgehalte van de mest .
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Grafiek 3: Emissies bij industriële mestverwerking als functie van het droge-stofgehalte
van de mest.
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Figuur 3 : Vereenvoudigd massastroomschema naar het behandelde voorbeeld (Eenheid : kg/ton
verwerkte drijfmest)
.
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4. ENERGIE-ASPECTEN MESTVERWERKING
Inleiding
Naast de massastromen is het energieverbruik dat samenhangt met industriële
mestverwerking in het model opgenomen . Hierbij is uitgegaan van de informatie over de
mestverwerking in het algemeen en van gegevens van het Carver-Greenfieldproces in het
bijzonder [8,9,19] .
De beschikbare energiegegevens met enkele aanpassingen zijn gerangschikt in tabel 2.
Ook waarden voor het GER zijn berekend . Hiertoe is gebruik gemaakt van literatuurgegevens [11,12] .
TABEL 2 Energiegegevens mestverwerking ;energiebehoetteniopbrengsten in MJ/ton bij
12% droge stof (inclusief GER) .
Elektrische energie :

Mestontvangst 14,5
Roerwerken/aanzuren 18
Indampen/drogen 216
Luchtbehandeling 15
Condensaatbehandeling 14,5
Procesbesturing 11
Diversen
14
Centrifugeren 17
Vormgeving mestkorrels 40

Totaal :
Totaal GER : 3• 360=
Thermische energie :

360 MJ/ton
1080 MJ/ton
Verhitten isopar 460
Drogen
193

Totaal :
Totaal GER : 653/0,8

653 MJ/ton
816 MJ/ton

Aan -Qevoerde chemische energie (GER):
Salpeterzuur 591
Kaliumfosfaat 174
Luchtzuurstof stel :
0
Totaal GER
:
765 M_, T/ton
Ener ieo bren,gst bij verbranding :

Totaal:
Totaal GER :

Mestvet
440
Methaan(biogas) 152
592 MJ/ton
592 MJ/ton

Eindtotaal mestverwerkin iz GER:

2069 MT/ton
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Koppeling van energiegegevens aan eindrekenmodel .
De energiegegevens van tabel 2 zijn gekoppeld aan het eindrekenmodel waardoor ook
de relatie tussen energiegebruik en droge-stofgehalte van de aangeboden mest kon worden
afgeleid . Hiertoe is het eindrekenmodel verder uitgebreid met een aantal energierelaties
.
De wijze waarop het één en ander tot stand is gekomen is samengevat in bijlage_8.
Aangenomen is dat de behoefte aan warmte recht evenredig is met de hoeveelheid water
die verdampt moet worden . De behoefte aan elektrische energie wordt hier voor 60%
van afhankelijk gesteld .

Resultaten
De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in Grafiek 4.
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Grafiek 4: Benodigde thermische en elektrische energie, en GER, per ton verwerkte
drijfmest als functie van het droge-stofgehalte van de mest.

Afsluitend rekenvoorbeeld (kunstmest als substituut voor mestkorrels) .
Dit voorbeeld heeft betrekking op energie-aspecten samenhangende met zowel
mestverwerking als kunstmestproduktie .
Landbouwgewassen hebben voor hun groei behoefte aan mineralen en/of organische
stoffen . Die kunnen worden toegediend door het direct aanwenden van dierlijke
mestsoorten, door middel van kunstmest of door het gebruik van mestkorrels . In dit
rekenvoorbeeld is bekeken of mestkorrels energetisch gezien kunnen concurreren met
NPK-kunstmest* . Daartoe is het volgende aan elkaar gekoppeld :
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Allereerst is de GER berekend van de verwerking van 1 ton varkensdrijfmest tot
mestkorrels bij wisselende drijfmestsamenstellingen en procescondities overeenkomstig
figuur 3 .
De berekening is weergegeven in bijlage 8 .
Daarna is berekend, wat de opbrengst aan mestkorrels per ton verwerkte mest
bedraagt en hoeveel stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) deze mestkorrels bevatten .
De berekening is opgenomen in bijlage 6) .
Vervolgens is de GER berekend van de industrieel vervaardigde kunstmest die
overeenkomt met de NPK-bemestingswaarde van 1 ton verwerkte drijfmest .

De resultaten van de berekening zijn weergegeven in grafiek 5.
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Grafiek S.• De GER van NPK-meststofproduktie in de kunstmestindustrie en via drrjfinestverwerking.
Cuive 1 toont de GER in MJ die nodig is voor de produktie van de hoeveelheid NPK-kunstmest, die overeenkomt met 1 ton verwerkte drijfmest
.
Cwve 2 toont de GER in MJ/ton verwerkte drijfmest, met benutting van het geproduceerde
biogas en mestvet en de procescondities zoals aangegeven in figuur 3.
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5. CONCLUSIES EN OPMERKINGEN
Uit de onderzoeksresultaten zijn de volgende conclusies te trekken :

- De (MeMon)mestverwerking kan in de eigen warmtebehoefte voorzien, wanneer de
droge stof in de mest in de orde ligt van 130 kg/ton (grafiek 4) . Men moet dan zowel
het gewonnen biogas als het mestvet verbranden .
Een droge-stofgehalte van de mest van 13% is (in principe) te realiseren door
aanpassing van veevoeding en drinkwater . Of dit het varken en/of de veehouder ten
goede komt, is hier buiten discussie.
Op de geplande MeMon-fabriek te Duiven zal overigens geen mestvet worden verbrand .
Dit vet heeft namelijk een hoog zwavelgehalte en
dat maakt de afgasreiniging kostbaar . Daarom gaat men gebruik maken van de restwarmte
van een aangrenzende huisvuil-verbrandingsinstallatie .
- Het (MeMon)mestverwerkingsprocédé vereist gemiddeld 360 MJ/ton aan elektrische
energie en deze hoeveelheid is nauwelijks afhankelijk van het droge-stofgehalte van
de mest (grafiek 4) .
- De gebruikte chemicaliën dragen het meeste bij aan de totale bruto energie-inhoud
per ton verwerkte drijfmest . Maar deze energie gaat niet verloren, omdat zuren en
additieven worden gebruikt, die zelf een bemestende waarde hebben . Zij komen het
eindprodukt ten goede . (grafieken 4 en 5)
Het staat overigens nog niet vast, welke zuren men bij het MeMon-proces gaat inzetten .
Het toepassen van uitsluitend salpeterzuur kan bezwaren opleveren, omdat een hoog
nitraatgehalte in de droge organische mestkorrel explosies kan veroorzaken . Zwavelzuur
is niet aantrekkelijk, omdat sulfaten geen bemestende waarde hebben en fosforzuur is
een relatief duur zuur, omdat salpeterzuur nodig is om het uit fosfaten te vervaardigen .
Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid om de mest niet op de fabriek maar op het
landbouwbedrijf zelf aan te zuren . Op deze wijze worden ammoniakemissies aan de bron
geëlimineerd en kan een processtap op de verwerkingsfabriek achterwege blijven .
- De bruto energie-inhoud per ton verwerkte drijfmest blijkt nagenoeg onafhankelijk te
zijn van het droge-stofgehalte van de mest (grafiek 5) . Dit komt onder meer door de
vooraf gestelde eis, dat de mestkorrelsamenstelling constant moet blijven . Bij hogere
droge-stofgehalten van de mest moeten daartoe naar evenredigheid meer chemicaliën
worden toegevoegd .
Een hoger droge-stofgehalte in de mest betekent wel evenredig meer mestkorrelopbrengst en dus ook meer opbrengst aan NPK-kunstmestequivalent en organische
meststof.
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- Wanneer men de mestverwerking puur beschouwt als produktiemethode voor NPKkunstmest, dan kan deze - vanuit energetisch en financieel oogpunt - niet concurreren
met de huidige vorm van kunstmestproduktie . Indien echter de verminderde belasting
van het milieu in de berekening wordt opgenomen, kan industriële mestverwerking
aantrekkelijk zijn .
Aan het milieu-aspect van het verwerken van de reststroom drijfmest kan men ongeveer
1000 MJ/ton aan energie (GER) toerekenen, terwijl de overige benodigde energie
toegerekend kan worden aan een meststof die qua energiebehoefte vergelijkbaar is met
kunstmest. Deze meststof heeft echter een belangrijke meerwaarde, want ze bestaat niet
alleen uit NPK-equivalent maar ook uit organische meststof . In bovengenoemde visie
wordt drijfmest overigens niet gezien als reststroom van de veehouderij, maar als reststroom van de gehele produktiekolom van varkensvlees, en indirect ook nog als reststroom
van de vele bedrijven, die hun eigen restprodukten dank zij de varkenshouderij wegwerken . Het gaat hier met name om bedrijven uit de voedings- en genotmiddelenindustrie
waarvan de (natte) reststromen rechtstreeks [22) of via de mengvoederindustrie door de
varkens worden benut .

Een snelle realisatie van de benodigde mestverwerkingscapaciteit is dan ook van invloed
op een veel breder terrein, dan alleen de varkenshouderij .
Tenslotte is nog de volgende opmerking op zijn plaats :
Het hier beschreven massa- en energiemodel is flexibel van opzet .
Het berust op een set basisgegevens en aannamen (base-case) die direct bijgesteld kunnen
worden, wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt of wanneer het proces gemodificeerd wordt.
Daarnaast is het model ook modulair van opzet .
Het kan snel aangepast worden aan gewijzigde procesconfiguraties en het kan ingepast
worden in een groter geheel (ketenmodel).
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LIJST VAN GEHANTEERDE BEGRIPPEN *
Produktiekolom . Een keten van diverse activiteiten die samenhangen met de fabricage
van een bepaald produkt . Voor varkensvlees is dit : Import/aanvoer van veevoedergrondstoffen, mengvoederindustrie, varkensfokkerij, varkensmesterij, mestverwerking/mesttransport, slachterij, vleesverwerkende industrie, verpakkingsindustrie en vleesdistributie
naar gebruikers .

Mestverwerkingsinrichting . Inrichting waarin vaste mest, drijfmest of gier een aantal
fysische, chemische en/of microbiologische bewerkingen ondergaat .
Totale verwerkingscapaciteit . De hoeveelheid (drijf-)mest en gier die per jaar verwerkt
kan worden in Nederland . Het grootste aandeel vormen momenteel de kalvergierzuiveringsinstallaties gevolgd door de vleesvarkensdrijfinestverwerking en de drogerijen voor
zowel kippemest als vaste rundermest .
Meerfasevoedering . De optimale samenstelling van het voer is afhankelijk van het gewicht
van het varken. Trapsgewijze aanpassing van de voersamenstelling aan dit optimum heet
meerfasevoedering .

F ase . Door toevoeging van het gesynthetiseerd enzym fytase aan mengvoeder, komt het
organisch gebonden fosfaat voor opname beschikbaar . Hierdoor kan toevoeging van
minerale fosfaten aan het veevoeder achterwege blijven .
Transmembraan-chemosorbtie . Het verwijderen van gassen uit een vloeistofstroom zonder
tussenkomst van de gasfase . Het betreffende gas wordt daarna chemisch gebonden .
Bruto- energieinhoud (GER) . Totale energiebehoefte voor de produktie/verwerking van
een massa-eenheid produkt inclusief mijnbouw, transport, isolatie, verwerking, enzovoort,
uitgedrukt in de energie-inhoud van de benodigde fossiele brandstoffen .
Mestverwerkingsprodukt . Het vaste eindprodukt van een drijfinestverwerking, nog niet
geschikt voor praktische toepassingen als bemester .
Mestkorrels . Het mestverwerkingsprodukt voorzien van additieven waarna het (gegranuleerd of gepelletiseerd) geschikt is voor directe bemesting van bouwland .
NPK-kunstmest . Meststof met als werkbare bestanddelen ammoniumzouten, nitraten,
fosfaten en kaliumzouten . De hoeveelheden drukt men uit in gebonden stikstof (N) ,
fosforpentoxide (P205) en kaliumoxide (K20) .
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BIJLAGE 1: BESCHIKBARE GEGEVENS GERANGSCHIKT PER PROCESSTAP
0. Mestaanvoer en -opslag
De aanvoer van drijfmest vindt plaats per 30 tons vrachtwagen die 96 uur per week in
bedrijf is . Per uur wordt 80 ton drijfmest verwerkt [8] die 120 kg droge stof per 1000 kg
drijfmest bevat.

1 . Mengen/aanzuren
Er wordt per uur 2,8 ton salpeterzuur en/of zwavelzuur toegevoegd [8] . Dit komt overeen
met 35 kg zuur per ton drijfmest.
35 kg geconcentreerd salpeterzuur bevat maximaal 63 massa-% HNO3 en dus 13 kg water
en 22 kg zuiver HNO3 . 35 kg geconcentreerd zwavelzuur (98%) bevat 34,3 kg zuur en
0,7 kg water.
Opmerking :
Het aanzuren met uitsluitend salpeterzuur veroorzaakt technische problemen tengevolge
van het eventuele explosiegevaar van de droge mest in de droger [14] . In de praktijk zal
daarom voor de mestaanzuring steeds een mengsel van zuren aangewend worden .
2. Indampen/drogen
Bij de indamper (80 °C.) wordt een watergehalte van omstreeks 90% teruggedrongen tot
25%.; bij de droger (125 °C.) wordt het watergehalte teruggebracht
tot 5% [14] . De
afgassen worden gecondenseerd en gescheiden in een waterfractie, een gasfractie en een
isoparfractie . De isoparfractie recirculeert grotendeels met een massaverhouding isopar
: drijfmest = 10 : 1 .
De condensaatsamenstelling is als volgt : 15 kg/m3 vluchtige vetzuren waarvan 65-70%
azijnzuur, 20% propionzuur, 4% isoboterzuur, 6% boterzuur en 3% isovaleriaanzuur. Het
ammoniakgehalte varieert van 500 tot 2000 ppm . Door goede aanzuring kan echter het
ammoniakgehalte beperkt blijven tot 400 mg/liter condensaat [14] .
3. Mest/Isopar scheiden

De gedroogde fractie bevat nog 5% water en daarnaast een hoeveelheid isopar . De
massaverhouding mest : isopar = 3 : 1[14] .
In een centrifuge wordt de gedroogde mest, die 5% water bevat, gescheiden van de isopar,
waarin een hoeveelheid mestvet is opgelost .
Hierbij zal, volgens [10], maximaal 0,77% isopar in de mest achterblijven . Andere bronnen
[14] vermelden echter een hoeveelheid van minder dan 0,5% van de droge mestkorrel .
4.Mestvet/Isopar scheiden
Per 80 ton drijfmest wordt 1 ton mestvet gevormd wat overeenkomt met 12,5 kg vet/ton
drijfmest [8].
Opmerkingen :
Dit mestvet kan als energiedrager beschouwd worden en heeft een verbrandingswaarde
van 35 MJ per kilogram . Men is voornemens om het te verbranden in een energiecentrale
voor de produktie van elektriciteit en warmte . Dit is technisch mogelijk [14] maar extra
rookgasreiniging is noodzakelijk omdat de verbranding met name een hoge NOX emissie
met zich mee zal brengen . Bij MeMon bestaat het voornemen om hiertoe extra gaswassers
in te zetten . Ook de ontwikkeling van meerstrapsverbranders en optimalisering van de
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verbrandingscondities wordt als optie genoemd .
5. Vergisten of anaëroob zuiveren

De input in de anaërobe zuivering bedraagt 22,5 g/l CZV [14] . De doorstroomhoeveelheid
bedraagt 0,9125 m3/ton drijfmest [8] . Het effluent bevat nog 5 g CZV/1 wanneer het de
reactor verlaat [14] .
Het geproduceerde biogas kan zonder afgasreiniging verbrand worden .
Biogasproduktie
De omvang van de biogasproduktie bij het MeMonproces is nog niet eenduidig bekend .
- De biogasproduktie bij het MeMonproces bedraagt 8,75 Nm3/ton drijfmest en heeft
als samenstelling: 80 vol% CH4, 20 vol% CO2 en 1000 ppm H2S [8] . Dit komt overeen
met :

Methaan : 0,8 - 8,75 - 7 Nm3 - 7/22,4 kmol* - (7/22,4) - 16 - 5,0 kg.
C02: 0,2 - 8,75 - 1,75 Nm3 - 1,75/22,4 kmol - (1,75/22,4) - 44 - 3,43 kg .
Opm. : Molair gasvolume (bij 273 °K en 101,3 kPa) = 22,4 Nm3/kmol .
- De hoeveelheid biogas met bovengenoemde samenstelling, berekend uit energiebalansgegevens en verbrandingswarmte van het betreffende biogas volgens [8] bedraagt voor
het MeMonproces : 147/21 - 7 Nm3 - ca. 7 kg biogas .
- De biogasproduktie bij het MeMonproces bedraagt 15 Nm3 per ton drijfmest . De
samenstelling is niet exact bekend [14] .
- Als norm voor biogasproduktie geeft Biothane International : 0,5 Nm3 per kg CZV-verbruik. Dit zou voor het MeMonproces per ton drijfmest neerkomen op 22,5 - 5 - 17,5
kg/m3 condensaat - 17,5 - 0,5 - 8,75 Nm3 biogas/m3 condensaat - (880/1000) -8,75
- 7,7 Nm3 biogas/ton drijfmest [18] .
6. Aëroob zuiveren
Er zijn diverse gegevens beschikbaar :
- De influent-input bedraagt 5 kf CZV/m3 condensaat . Het effluent verlaat de reactor
met een BZV van 0,015 kg/m [8] overeenkomend met een CZV van 0,0375 kg/m3
[15].
- Het zuiveringsrendement bedraagt 98% [8] . Vooral is nog ammoniak aanwezig . Dit
denkt men tot 0,4 gram/liter te beperken door adequaat aan te zuren [14] . Hier wordt
aangenomen dat dit overeenkomt met 0,4 kg NH3/ton drijfmest .

- Geloosd water : 913 kg per ton drijfmest [8] .
- Samenstelling van het geloosde eindeffluent, zie[8] :
CZV < 15 mg/1 .
Nkj < 10 mg/l .
P < 1 mg/!L
zout < 1 mg/l.
7. Naverbranden
De afgassen zijn afkomstig van de ontvangstinstallatie, de aanzuurinstallatie, de indamp-,
droog- en waterzuiveringsinstallatie en de ruimtelucht [8] . De gassen die vrijkomen na
een driefasenscheiding (isopar, water en afgas) zullen vluchtige stoffen bevatten . Het
betreft hier met name koolwaterstoffen, ammoniak en waterstofsulfide [8] .
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Deze afgassen worden verbrand in een naverbrander, die gevoed wordt met gecomprimeerde lucht als zuurstofbron . Per uur wordt 6000 Nm3 behandeld in een thermische
naverbrander . Dit is 75 Nm3 afgas per ton drijfmest [8] .
De emissies van de totale installatie bedragen :
- Kooldioxide : 2000 kg/uur .
- Zwaveldioxide : 8 kg/uur.
- Geur : 300 miljoen eenheden/uur .
Dit wordt per ton verwerkte drijfmest : 25 kg C02, 0,1 kg SO2 en 3,75 miljoen geureenheden [8] . Dit moet exclusief de emissies zijn die samenhangen met de energievoorziening
want anders waren deze waarden veel hoger geweest [14] . Slechts een beperkt deel van
de emissie van 25 kg C02/ton mest is afkomstig van de naverbranding, omdat
bovengenoemde emissie betrekking heeft op de uitstoot van de totale mestverwerkingsinstallatie exclusief energieopwekking .
8. Vormgeven/bijmengen
Per 80 ton verwerkte drijfmest worden 2 ton aan hulpstoffen verwerkt in het eindprodukt
[8] . Dit levert volgens opgave 13,57 ton eindprodukt op . Per ton verwerkte drijfmest wordt
dan 25 kg hulpstoffen bijgemengd (samenstelling niet bekend) en wordt 170 kg eindprodukt gevormd [8] .
9. Biobedfiltratie
Afgassen vrijkomend bij opslag en bij waterzuivering (ruimtelucht) worden behandeld in
biobedfilters . Per uur wordt 150 .000 Nm3 behandeld in het biobed . Dit is 1875 Nm3 per
ton verwerkte drijfmest [8] .

Algemene ge evens
Samenstelling vleesvarkensdrijfmest
Volgens de opgave van MeMon heeft drijfmest de volgende samenstelling :
1000 kg drijfmest bevat 120 kg droge stof dat in totaal 10,2 kg N bevat, overeenkomend
met 5,1 kg anorganisch N [16], 6,6 kg P205 (2,9 kg P) en 9,75 kg K20 (8 kg K) [14] .
Mestkorrelsamenstelling
De samenstelling van het eindprodukt wordt in [8] niet expliciet gegeven, maar er is in
een voorstudie [10] wel enige aandacht aan besteed .
- Zo is als samenstelling gegeven : 10% water, 90% droge stof waarvan 51% organisch
en 39% as waarvan 5,7% K20, 1,7% SO4, 9,2% N, 3,9% CaO, 3,0% P205 en 1,3%
Cl.
- In [14] wordt als samenstelling gegeven : 10% H20, 8% N ., 3,1% P205 en 6,4% K20 .
Opm : Het is niet duidelijk of met bovengenoemde opgaven mestkorrels of
mestverwerkingsprodukt bedoeld wordt .
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BIJLAGE 2: UITGANGSPUNTEN, WIJZIGINGEN, AANVULLENDE INFORMATIE EN GEGEVENSVERWERKING .
Inleiding
Wanneer de gegevens uit bijlage 1 gebruikt worden voor het opstellen van een massabalans, dan is deze op een aantal punten moeilijk sluitend te krijgen . De beschikbare MeMon-informatie bleek hiervoor niet toereikend . Daarom zijn de MeMon-gegevens op een
bepaalde manier geïnterpreteerd, uitgebreid en/of aangepast . In bijlage 2 worden deze
veranderingen per processtap nader aan de orde gesteld . Verder wordt ook aangegeven
hoe gegevens verwerkt zijn in een serie massabalansen .
0. Mestaanvoer en -opslag .
Er worden drie voorbeelden (Ml, M2 en M3) nader uitgewerkt met als drijfinestinput :
120 kg stof die geen water is en 880 kg water en één voorbeeld (M4) met 120 kg droge
stof, 22,5 kg vluchtige stoffen en 858,5 kg water .
1 . Mengen/aanzuren
Uitgangspunten
Bij het aanzuren van mest wordt ammoniak omgezet in een ammoniumzout . Daarnaast
worden carbonaten/bicarbonaten ontleed tot kooldioxide en water . Ook zullen oxydatiereacties optreden, waarbij SOy resp NOX gassen kunnen ontstaan . Er wordt aangenomen,
dat het toegevoegd zuur eerst met de beschikbare ammoniak reageert en vervolgens,
indien in voldoende mate beschikbaar, met de aanwezige carbonaten . Met optredende
redoxreacties wordt geen rekening gehouden .
Aanvullende informatie
Drijfmest bevat ammoniak dat in zuur milieu tot ammoniumion wordt gebonden en dat
bij indampen als zout in het eindprodukt terechtkomt .

Reactievergelijking : 1,00 kg NH3 + 3,70 kg HNO3 -> 4,70 kg NH4NO3
Reactievergelijking : 1,00 kg NH3 + 2,88 kg H2S04 ~ 3,88 kg (NH4)2SO4

Bij de aanname dat uitsluitend natriumcarbonaat met zuur reageert geldt :
Reactievergelijking : Na2CO3 + 2HN03 - 2NaNO3 + H20
Uit berekening volgt dat 51% van het toegevoegde zuur in het eindprodukt terechtkomt,
35% verdwijnt als CO2 en 14% als water .

Voor het gebruik van zwavelzuur geldt :

Reactievergelijking : Na2CO3 + H2SO4 - Na2SO4 + CO2 + H20
Uit berekening volgt dat 37% van het toegevoegde zuur in het eindprodukt terechtkomt,
45% verdwijnt als CO2 en 18% als water .
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Gegevensverwerking
Er worden drie voorbeelden uitgewerkt met verschillende hoeveelheden zuur .
Massabalans Ml :
- 120 kg stof die geen water is en 880 kg water .
- 35 kg geconcentreerd salpeterzuur (63%) per ton drijfmest, overeenkomend met 22,0
kg HNO3 en 13,0 kg water .
Stel dat per ton drijfnest 5,0 kg ammoniak wordt gebonden . Dan is hiervoor 18,5 kg
HNO3 (100%) nodig . Er blijft 3,5 kg HNO3 over . Hiervan komt 1,8 kg in het eindprodukt
terecht, 1,2 kg wordt als CO2 uitgestoten en 0,5 kg als H20 .

Massabalansen M2(a .b.c) :
- 120 kg stof die geen water is en 880 kg water
- 35 kg geconcentreerd zwavelzuur (98%) per ton drijfmest, overeenkomende met 34,3
kg H2S04 + 0,7 kg H20 .
Stel dat per ton drijfmest 5 kg NH3 wordt gebonden . Dan is hiervoor 14,4 kg H2S04
(100%) nodig . Er blijft dan 19,9 kg H2S04 over . Stel dat dit reageert met een overmaat
aan aanwezige carbonaten . Van die 19,9 kg komt dan 7,4 kg in het eindprodukt terecht,
8,9 kg ontwijkt als CO2 en 3,6 kg als water.
Massabalans M3 :
- 120 kg stof die geen water is en 880 kg water
- 35 kg HNO3 (100%) per ton drijfmest wordt voor aanzuring gebruikt . Verder is
aangenomen dat dit zuur toegevoegd wordt in de vorm van geconcentreerd
salpeterzuur (63 massa%) .

Er wordt dan toegevoegd : 35,0 kg HNO3 + 20,5 kg H20Stel dat 5 kg NH3 gebonden wordt . Er is dan 18,5 kg aan HNO3 nodig . Dan is 16,5 kg
HNO3 over. Hiervan komt 8,4 kg in het eindprodukt terecht, 5,8 kg verdwijnt als CO2
en 2,3 kg verdwijnt als water .
Massabalans M4 :
- 120 kg droge stof,16,1 kg vluchtige organische verbindingen, 5,4 kg ammoniak en 858,5
kg water . De condities van zuur toevoegen zijn gelijk aan die van massabalans M3 .
2. Indampen/drogen
De gegevens zijn verwerkt zoals eerder aangegeven .
3. Mest/Isopar scheiden
Er is vooralsnog van uitgegaan dat er 1 kg isopar per ton drijfmest in het eindprodukt
terechtkomt . In de mestkorrels zit dan ca . 0,7 massa% isopar .
4. Mestvet/Isopar scheiden
De gegevens zijn verwerkt zoals eerder weergegeven .
5. Vergisten of anaëroob zuiveren
Uitgangspunten
Uit de opbrengst aan biogas is de hoeveelheid organische stof af te leiden, die bij deze
zuiveringsstap wordt omgezet . Omdat de opgegeven biogassamenstelling een (te) hoog
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percentage methaan bevat, is grotendeels van deze opgave afgeweken en is gebruik
gemaakt van andere aanpak.

Deze is gebaseerd op de aard van de chemische verbindingen die bij de anaërobe
zuivering betrokken zijn .
Aanvullende informatie
Biogassamenstellin volgens opgave MeMon
Er wordt per ton drijfmest 8,4 kg biogas gevormd met samenstelling 80 vol% CH4 en 20
vol% CO2 [8] overeenkomende met 5,0 kg CH4 en 3,4 kg CO2 .
Daarnaast wordt nog biomassa gevormd, waarvoor een overeenkomstige hoeveelheid organisch materiaal beschikbaar moet zijn . Stel dit op 5,5% van de omgezette organische stof,
overeenkomende met ca. 0,6 kg biomassa of slibaanwas . De totale omzet van organisch
materiaal bedraagt dan 9,0 kg .

Andere benaderin gswi jze biogasproduktie
A) Stel : Het organisch
ï materiaal dat in het condensaat van het MeMon-proces aanwezig
is, bestaat voor 100% uit azijnzuur . Het condensaat bevat hiervan 15,0 kg/m3 [14]
overeenkomend met 13,2 kg azijnzuur per ton drijfmest .

Bij de vergisting wordt een vloeistofstroom met een CZV van 22,5 kg/m3 omgezet
in een effluent met een CZV van 5 kg/m3 [14] . Het omzettingsrendement ten aanzien
van de CZV-reductie bedraagt dan (22,5 - 5)/22,5 - 0,78.
Stel nu dat (per ton mest) 13,2 kg azijnzuur voor 78% wordt omgezet in biogas en
biomassa volgens de (vereenvoudigde) vergelijkingen :
CH3COOH - CH4
+CO2
[17]
CH3COOH - biomassa (5 tot 6% van organisch materiaal)

(1)

Het geproduceerde biogasmengsel bevat dan volgens vergelijking (1) 50 vol% CH4
+ 50 vol% CO2 . Doorrekenend komt men tot 10,3 kg azijnzuur, dat omgezet wordt
in 2,6 kg CH4, 7,1 kg CO2 en 0,6 kg biomassa .
B) Stel dat 10,3 kg alkaanzuurmengsel bestaande uit 70% azijnzuur en 30% propionzuur
anaëroob wordt afgebroken . Uit een gelijksoortige berekening zoals bij A (maar dan
een combinatie van HAc en HPr) volgt dan dat het biogasmengsel voor 53 vol% uit
CH4 bestaat en voor 47 vol% uit CO 2 of voor 28,8 massa% uit CH4 en voor 71,2
massa% uit CO2 [14] .
De gevormde massahoeveelheden uitgaande van 10,3 kg alkaanzuur bedragen dan
0,6 kg slib, 2,8 kg CH4 en 6,9 kg CO2 . De waterbehoefte voor de anaërobe vergisting
bedraagt alleen voor propionzuur 0,12 kg/kg. Deze hoeveelheid water is zo gering
dat ze in de berekening niet hoeft te worden meegenomen [14] .
Gegevensverwerking
Er zijn drie verschillende biogassamenstellingen verwerkt:
Deze worden met elkaar vergeleken in de massabalansen M2a, M2b en Wc.
Massabalans M2a
Biogassamenstelling : 80 vol% CH4 en 20 vol% CO2 :
Uitgaande van bovengenoemde gegevens, zal uit 9,0 kg organische stof 5,0 kg CH4, 3,4
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kg CO2 en 0,6 kg biomassa gevormd worden .
Massabalans M2b
Biogassamenstelling : 50 vol% CH4 en 50 vol% CO2.
Per ton drijfmest wordt 9,7 kg . biogas gevormd overeenkomend met 2,6 kg CH4 en 7,1
kg CO2 . Daarnaast wordt 0,6 kg biomassa gevormd . Dit betekent dat in de anaërobe fase
10,3 kg azijnzuur voor omzetting nodig is .
Massabalans M2c
Biogassamenstelling : 53 vol% CH4 en 47 vol% CO2 .
Per ton drijfmest wordt 2,8 kg CH4, 9,9 kg CO2 en 0,6 kg biomassa gevormd waarvoor
per ton drijfmest 10,3 kg alkaanzuren nodig zijn.
Overige massabalansen
Ml : Biogassamenstelling gelijk aan M2b
M3 : Biogassamenstelling gelijk aan M2c
M4 : Biogassamenstelling gelijk aan M2c .
6. Aëroob zuiveren
Uitgangspunten
Wanneer de condensaatsamenstelling bekend is, en men weet, hoeveel hiervan wordt
omgezet bij de anaërobe zuivering, dan kan men berekenen hoeveel er overblijft voor
de aërobe zuivering . Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat er uitsluitend azijnzuur en
ammoniak aëroob wordt afgebroken . Voor wat betreft de hoeveelheid af te breken
ammoniak wordt 0,4 kg/m3 aangehouden .
Door het opstellen van chemische oxydatievergelijkingen kan men een indruk krijgen van
de hoeveelheid benodigde zuurstof en de gevormde produkten .
De hoeveelheid benodigde zuurstof kan mogelijk beter afgeleid worden uit de verschillen
in CZV van influent en effluent .
Er wordt hier voorlopig afgezien van het in rekening brengen van slibproduktie, omdat
hier de hoeveelheid om te zetten organisch materiaal (te) gering is .

Aanvullende informatie
In een actief-slibtank worden onder toevoeging van luchtzuurstof azijnzuur en ammoniak
afgebroken tot C02, H2O, N2 en bioslib .
Voor berekening worden hier de volgende reactievergelijkingen gehanteerd :
1,0 kg CH3COOH + 1,06 kg 02 -> 1,46 kg 2C02 + 0,6 kg H20
1,0 kg NH3 + 1,41 kg 02 -~ 0,82 kg N2 + 1,59 kg H20
Gegevensverwerkin g

Massabalansen Ml . M2b, M2c M3 en M4
Uitgaande van de beschikbaarheid van 13,2 kg alkaanzuren per ton drijfmest en een
omzetting van 10,3 kg organische zuren in de anaërobe fase blijft voor de aërobe fase nog
2,9 kg azijnzuur over . Daarnaast is 0,4 kg NH3 aanwezig . De gevormde eindprodukten
bedragen dan : 0 kg biomassa, 4,2 kg C02, 0,3 kg N2 en 2,4 kg H20 . De benodigde
hoeveelheid 02 bedraagt 3,6 kg .

Afgaande op de verandering van het CZV zou echter meer zuurstof nodig zijn en wel 4,96
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kg 02 per m3 condensaat, overeenkomende met 4,36 kg 02 per ton drijfmest . Dit gegeven
wordt vooralsnog niet verwerkt .

Massabalans M2a
Uitgaande van een omzetting van 9,0 kg organisch zuur blijft voor de aërobe zuivering
over : 13,2 - 9 - 4,2 kg azijnzuur + 0,4 kg NH3 . Dit levert aan produkten : 0 kg bioslib,
6,1 kg COy 0,3 kg N2, 3,2 kg H20 terwijl nodig is : 5,0 kg 02 .
7. Naverbranden
Uitgangspunten
De C02-uitstoot is 25 kg/ton verwerkte drijfmest en omvat waarschijnlijk de totale C02produktie, exclusief de energievoorziening . Er wordt CO2 geproduceerd bij het aanzuren,
de anaërobe zuivering, de aërobe zuivering en de naverbranding . De C02-produktie bij
de naverbranding moet dus gelijk zijn aan 25 kg minus de hoeveelheid CO2 vrijkomend
bij aanzuren, anaërobe zuivering en aërobe zuivering . Door nu eerst te berekenen,
hoeveel CO2 bij de naverbranding moet vrijkomen, kan men -uitgaande van een bepaalde
organische stof die verbrand wordt- de oorspronkelijke hoeveelheid van die stof bepalen
en ook hoeveel waterdamp vrijkomt bij en hoeveel zuurstof nodig is voor de verbranding .
In eerste instantie wordt aangenomen dat het hier ook om azijnzuur gaat. In tweede
instantie valt de keuze echter op methaan.
Methaan lijkt een betere keuze te zijn dan azijnzuur om de volgende redenen :
- Drijfmest wordt drooggedampt en vervolgens worden de dampen gecondenseerd .
Verbindingen met een dipoolkarakter zoals azijnzuur komen in de waterfase terecht ;
apolaire verbindingen zoals methaan komen in de gasfase .
- Tijdens de opslag van drijfmest zal al vergisting optreden, waarbij methaangas wordt
gevormd.
Aanvullende informatie
Voor de naverbranding van azijnzuurdamp is de reactievergelijking :
1,0 kg CH3COOH + 1,06 kg 02 - 1,46 kg 2C02 + 0,6 kg H20
Voor de naverbranding van methaan geldt de reactievergelijking :
1,0 kg CH4 + 4,0 kg 02 -• 2,75 kg CO2 + 2,25 kg H20
Ge evensverwerking

Massabalans M l
Er wordt azijnzuur naverbrand .
C02-uitstoot naverbrander - 25 kg (totaal) - 1,20 (aanzuren)- 7,1 (anaërobe zuivering) 4,2 (aërobe zuivering) - 12,5 kg . Aannemende dat dit gas afkomstig is van de oxydatie
van azijnzuur worden de teruggerekende waarden : Hoeveelheid HAc 8,6 kg ; benodigde
zuurstof 9,0 kg ; gevormd aan H20 5,1 kg .
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Massabalans M2 a
Er wordt azijnzuur naverbrand .
C02-uitstoot naverbrander : = 25 kg (totaal) - 7,8 (aanzuren)- 3,4 (anaërobe zuivering) 6,1 (aërobe zuiver), 9 (aanzuren) - 3,4 (anaërobe zuivering) - 6,1 (aërobe zuivering) 6,6 kg. Aannemende dat dit gas afkomstig is van de oxydatie van azijnzuur worden de teruggerekende waarden : Hoeveelheid HAc 4,5 kg ; benodigde zuurstof 4,8 kg ; gevormd aan
H20 2,7 kg .
Massabalans M2b .
Er wordt azijnzuur verbrand .
C02-uitstoot naverbrander : 25 kg - 8,9 (aanzuren) - 7,1 (anaërobe zuivering) - 4,2 (aërobe
zuivering) - 4,8 kg CO2 . Nodig aan HAc 3,3 kg ; nodig aan 02 3,5 kg ; gevormd aan H20
2,0 kg .
Massabalans M2c
Er wordt azijnzuur verbrand.

C02-uitstoot naverbrander : 25 kg - 8,9 (aanzuren) - 6,9 (anaërobe zuivering) - 4,2 (aërobe
zuivering) - 5,0 kg CO2 . Nodig aan HAc 3,4 kg ; nodig aan 02 3,6 kg ; gevormd aan H20
2,0 kg.
Massabalansen M3 en M4
Er wordt methaan naverbrand in plaats van azijnzuur . Voor de rest is deze balans gelijk
aan M2c.

C02-uitstoot naverbrander : 24,9 kg - 5,8 (aanzuren) - 6,9 (anaërobe zuivering) - 4,2 (aerobe zuivering) = 8,0 kg CO2 .
Nodig aan CH4 : 2,9 kg; nodig aan 02: 11,6 kg ; gevormd aan H20 : 6,5 kg.
8. Vormgeven/bijmengen
Als additief wordt de stof kaliumfosfaat verondersteld .
9. Biobedfiltratie
Dit onderdeel biobedfiltratie is niet in de massabalans opgenomen .
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BIJLAGE 3

methaan 2,4
azijnzuur 8,4
propionzuur 2,6
ammoniak 4,5

i• waterstofsulfide (0,04)
ligninen 19
vetten 11

De gemiddelde samenstelling van vleesvarkensdrijfinest (eenheid: kg/ton). Bron: [8,13,16,23J.
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BIJLAGE 4 KWANTITATIEVE BESCHRIJVING VAN DE DRIJFMESTSAMENSTELLING
Deze bijlage bestaat uit twee onderdelen :
A) De fractie ovs als functie van ds, zie figuur.

ovs/ds
Dri jfinestsamenstelling
ovs/ds als functie van ds .

t
0 .3

Bron : 13
0.2
•
0 .1

0 10 20 30 40 50 60 70

80 90

100 110 120

ds (kg/ton)
-,

Over het traject 80-120 kg droge stof per ton drijfmest is
massaverhouding ovs/ds nagenoeg constant. Voor dit traject
geldt dus: ovs is recht evenredig met ds (zie onderstaande tabel) .
ds

ovs

ovs/ds

14

8.9

0.64

26

7,9

0,3

45,4

10,4

0 .23

63

14,5

0,23

80

11,8

0,15

20

0,16

123
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B) Beschrijving van de drijfmestsamenstelling
Gebruikte s mbolen (uitgedrukt in kg/ton mest) :
ds : Vaste- stofgehalte dat overblijft, nadat water en vluchtige
componenten uit de mest verwijderd zijn.
os : Gehalte organisch materiaal in drijfmest, die geen organische
vluchtige stof (ovs) is .
as : Anorganische stof die voorkomt in drijfmest, in hoofdzaak bestaande uit mineralen en zand .
ovs : Gehalte vluchtig organisch materiaal in drijfmest . Hierbij wordt
aangenomen dat alleen methaan, azijnzuur en propionzuur
aanwezig zijn .
avs : Vluchtige anorganische verbindingen aanwezig in 1 ton
drijfmest, hier gelijk gesteld aan de aanwezige hoeveelheid
ammoniak (am) .
nwf. Alle in drijfmest aanwezige stoffen met uitzondering van water .
Wf. Watergehalte van drijfmest .
Parameters samenhangend met de drijfinestsamenstelling
m:
ovs/ds.
mi : Organische stof als deel van ds .
m2, m3, m4: Massaverhouding azijnzuur : propionzuur: methaan.
mg:

avs/ds .

De samenstelling van drijfmest .
Deze kan weergegeven worden met één variabe ds en een aantal hiermee samenhangende
karakteristieken . De parameter ovs wordt binnen het traject ds = 0,07 ..0,15 lineair
afhankelijk gesteld van het droge-stofgehalte . Er zijn argumenten om aan te nemen, dat
ook avs lineair afhankelijk is van ds . In het model is het volgende verondersteld :

ds is een onafhankelijk variabele.
os

=

mi

•

ds

as

ovs=m•(m2+m3+m4)
am

=

avs

=

m5

•

=

ds

•ds
ds

wf = 1000 - nwf
44

-

os

m2+m3+m4=1
nwf = ds + ovs + am

BIJLAGE 5 MATHEMATISCHE MODELBOUW: DE MASSABALANSEN PER
DEELSTAP .
Inleiding
In deze bijlage worden impliciet de massabalansen opgesteld van elke deelstap . Daarbij
komen achtereenvolgens aan de orde : de uitgangspunten, de veronderstelde optredende
(bio-)chemische reacties, de ingevoerde aannamen voor de stofstromen en de
procesparameters en verder de kwantitatieve relaties . De vetgedrukte tekst is steeds
verwerkt in het model . Voor wat betreft de drijfinestformulering wordt verwezen naar
bijlage 4.
0. Mestaanvoer/-opslag
Geen relaties opgenomen
1 . Mengen/aanzuren
Uitgangspunten
Gekozen is voor aanzuren met HNO3 (63 massa %) . Er is aangenomen dat een groot
deel van de ammoniak chemisch wordt gebonden, dat er geen redoxreacties optreden en
dat de overmaat aan zuur met natriumcarbonaat reageert .

Reactievergelijkingen
17 kg NH3 + 63 kg HNO3 - 80 kg NH4NO3
106 kg Na2CO3 + 126 kg HNO3 -• 170 kg NaNO3 + 18 kg H20 + 44 kgCO2
Gebruikte symbolen (kg/ton drijfmest)
acin : Hoeveelheid toegevoegd zuur op basis van 100% zuur .
H20i : Hoeveelheid water met zuur toegevoegd .
acam :

Hoeveelheid zuur nodig voor ammoniakbinding .

acov: Hoeveelheid zuur gebruikt voor carbonaatontleding .
Hierbij wordt aangenomen, dat het toegevoegd zuur, dat niet wordt gebruikt voor
ammoniakbinding, volledig wordt benut voor de ontleding van in drijfmest
aanwezig natriumcarbonaat .
H2Oa: Hoeveelheid gevormd water bij carbonaatontleding .
C02a : Hoeveelheid gevormde CO2 bij carbonaatontleding .

Hierbij wordt aangenomen dat al het gevormde CO2 als gas ontwijkt .
nwfi : Niet-waterfractie na aanzuren .
dsi : ds na aanzuren .
wfi : Waterfractie na aanzuren .
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ovs1 : ovs na aanzuren .

am, : Hoeveelheid chemisch gebonden ammoniak .
am2 : Niet chemisch gebonden ammoniak .
Ingevoerdearameters

pi : Deel van am dat chemisch wordt gebonden.
p5 : Deel van am (=avs) dat naar de naverbranding gaat .
zi : De hoeveelheid toegevoegd zuur (HNO3 100%) uitgedrukt als deel van het
droge-stofgehalte ds .
z2 : De hoeveelheid water, die tezamen met het zuur wordt toegevoegd uitgedrukt
als deel van het droge-stofgehalte ds .

Relaties aanzuren
In drijfmest : wf + nwf (nwf = ds + ovs + am)
In zuur : acin = zl - ds
In water: H20i = z2 - ds
Zuurverdeling :

acov = acin - acam
acam = (63/17)avs - pl
acam = ( 63/17) - am,

Gevormd : H20a = (18/126) - acov
C02a = (44/126) • acov
Uit gas :

C02a = (44/126) • acov

Water uit/in :

H20a = (18/126) • acov

Uit aangezuurde mest : dsi = ds + acin - C02a - H2©a + am,
ovs1 = ovs

am, = pi - avs
am2 = (1 - pi - p5) • am
wf1 = wf + H20a + H2Oi
nwfl = dsi + ovsi + am2
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2. Indampen/drogen
Uitgangspunten
Drijfmest wordt samen met isopar ingedampt en daarna gedroogd . De dampfase wordt
gecondenseerd . Er ontstaat uiteindelijk een gas-, vloeistof- en vaste fase .
Reactievergelijkingen
Geen .
Gebruikte symbolen (kg/ton verwerkte drijfmest) .

Is: Hoeveel heid isopar als dragervloeistof ingezet bij de verwerking van 1 ton
drijfmest.
H24m: Hoeveelheid water achterblijvend in vaste fase .
ds2 : Droge-stoffractie na indampen .
CH4: Methaanfractie in gasfase .
IiAc: Azijnzuurfractie in condensaat .
HPr: Propionzuurfractie in condensaat .
nwf2 : Hoeveelheid vast (mest)produkt afkomstig uit indamp/droog-stap, bestaande uit
droge stof, water en isopar .
wf2 : Waterfractie vrijkomend uit indamp/droogblok .
am3: avs(NH3) in waterfase niet chemisch gebonden .
am4 : avs(NH3) naar naverbrander .
Ingevoerde parameters

p2 : Parameter die aangeeft hoeveel isopar bij de procesvoering wordt ingezet als deel
van het droge-stofgehalte ds .
p6 : Parameter die aangeeft hoeveel % water achterblijft in het mestprodukt,
uitgedrukt als deel van het droge-stofgehalte dsl .
Relaties indampen/drogen
In drijfmest : wfl + nwfl
In isopar:

Is = p2 - ds

Uit gasfase :

CH4 = m4 • ovs
am4 = P9 • ps • am
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H2S : Geringe hoeveelheid, indirect in model ingevoerd .
Uit waterfase :

HAc = m 2 • ovs
HPr = m3 • ovs
am3 = am2

am2 = (1 - PI) • am
wP2 = wfl - H20m
Uit vaste fase :

H20m = p6 • dsi
ds2 = ds1
Is =p2•ds
nwf2 = ds2 + H20m + Is

3 . Mest/isopar scheiden
Uitgangspunten
Gedroogde mest en dragervloeistof isopar worden van elkaar gescheiden door middel van
centrifugeren . De isoparfractie bevat opgelost mestvet, dat afzonderlijk hieruit wordt
geïsoleerd . Een klein deel isopar blijft in de droge mest achter . Dit deel wordt extra
bijgedoseerd .
Reactievergelijkingen
Geen
Gebruikte symbolen ( kg/ton verwerkte drijfmest)
X: Hoeveelheid mestverwerkingsprodukt .
vet : Hoeveelheid geïsoleerd mestvet .
Is, : Hoeveelheid teruggewonnen isopar voor hergebruik .
Is2 : Hoeveelheid isopar achterblijvende in het mestverwerkingsprodukt .
Ingevoerde parameters
p3: Parameter die aangeeft hoeveel isopar in het (als fractie van ds)
pg : Parameter die aangeeft welk deel van de droge stof ds als mestvet wordt gewonnen .
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Relaties scheiden mest/isonar
In : Droge mestfractie : nwf2
Uit : Mestvet :

vet = p8 - ds

Isopar: Isi = Is - p3 - ds
Isopar in X :

Is2

= p3 .- ds

Droge stof : ds3 = dsZ - vet
Mestverwerkingsprodukt :

X = nwf2 - Is, - vet

4. Mestvet/isopar scheiden
Er wordt van uitgegaan dat de scheiding verloopt zoals aangegeven bij onderdeel 3 .
5 . Vergisten of anaëroob zuiveren
Uitgangspunten
Een deel van os en ovs kan anaëroob vergist worden onder vorming van biogas . Voor wat
betreft het MeMon-proces is alleen sprake van ovs-vergisting . Als beschikbare componenten zijn in dit model HAc en HPr genomen . Er wordt aangenomen dat hiervan het
deel p4 wordt afgebroken in de anaërobe zuivering. Hoewel de stofomzettingen complexe
biochemische reacties zijn, is voor berekening aangenomen dat het eenvoudige chemische
omzettingen zijn.
Reactiever~eli,jkingen
296 kg HPr + 36 kg H20

60 kg HAc

-> 112 kg CH4 + 220 kg C 02
-~ 16 kg CH4 + 44 kg C02

Aanname : Een deel van HAC en HPr wordt omgezet in bioslib (ongeveer 5,5% van het
totaal, plus 9 maal zoveel aan water) .
Gebruikte symbolen (in kg/ton verwerkte drijfmest)
SI:
Gevormde biomassa anaërobe zuivering, gesteld op 5,5 massa% van de omgezette
verbindingen .
H20s1 : Hoeveelheid water vrijkomend met het (droge stof) slib .
CH4b : Hoeveelheid gevormd methaan .
C02b: Hoeveelheid gevormde kooldioxide .
wf3 : Geloosde waterfractie .
HAci: Niet anaëroob afgebroken azijnzuur .
HPri : Niet anaëroob afgebroken propionzuur .
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H20g: Verbruikte hoeveelheid water bij het vergistingsproces .
am3: Output ammoniak waterfase.

Ingevoerde parameter
p4 : Omzettingsgraad anaërobe zuivering .
Dit is het deel van de aanwezige organische verbindingen in het influent (HAc +HPr)
dat bij deze vergisting wordt omgezet in methaan, kooldioxide en biomassa . Er is verondersteld dat de aanwezige ammoniak in de waterfase niet wordt vergist .
Relaties anaërobe zuivering
In waterfase : Azijnzuur : HAc = m2 • ovs
Propionzuur : HPr = m3 • ovs
Ammoniak : am3 = am2
Water : wf2 = wfl - H20m

Omgezet : Azijnzuur : m2 • ovs *P4
Propionzuur: m3 • ovs • p4
Ammoniak : niets
Water :
Uit :

Biomassa :

HZOg = 0,945 •(36/296) • m3 • ovs • p4
sl = 0,055 •(m2 + m3) • ovs • p4 (zie ~)

Methaan :

CH4b = 0,945 • [(16/60) • m2 • ovs • p4 + (112/296) • m3 • ovs • p4
1
C02:
C02b = 0,945 • [(44/60) • m2 • ovs • p4 + (220/296) • m3 • ovs • p
41
Water :

wf3 = wf2 - H20g

Ammoniak:

am3 = am2

Azijnzuur :

HAci = (1 - p4) 'M2 • ovs

Propionzuur :

HPri = (1 - p4) • m3 • ovs
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opmerkingen :
- Met de vorming van H2S is hier geen rekening gehouden .
*) Van het organische materiaal wordt 5,5% omgezet in biomassa en 94,5% in methaan
en kooldioxide.
- Wanneer het nodig is om een deel van de vergisting van de organische fractie os op
te nemen, dan moet het een en ander verder uitgebreid worden . Men kan dan ter
vereenvoudiging veronderstellen dat glucose vergist wordt volgens de vergelijking :
100 kg C6H1206 -• 132 kg C02 + 48 kg CH4 .
Er dient dan een extra parameter te worden opgenomen, die aangeeft welk deel van
de organische fractie wordt omgezet .
6. Aëroob zuiveren
Uitgangspunten
Ook bij de aërobe zuivering treden complexe biochemische omzettingen op, die hier
benaderd zijn door eenvoudige chemische vergelijkingen .
Het effluent van de vergisting bevat de ammoniak uit de waterfase en de resterende niet
vergiste organische verbindingen (propionzuur en azijnzuur) . Deze worden uiteindelijk
in de aërobe zuivering voor het deel p7 omgezet in water, kooldioxide en stikstof . Het
niet omgezet deel (1 - p7) van elk van deze verbindingen wordt (in dit model) met het
effluent geloosd op het oppervlaktewater .
Niet alle aanbod aan azijnzuur, propionzuur en ammoniak wordt aëroob omgezet of
geloosd op oppervlaktewater . Het deel p i 1 van het oorspronkelijke aanbod wordt omgezet
in organische biomassa (droge stof) . Deze organische biomassa bevat een aanzienlijke
hoeveelheid water in een massaverhouding droge stof/water = 1/33,3 [20] .
Niet alle resterende ammoniak wordt uiteindelijk omgezet in N2 (denitrificatie) . Een klein
deel ervan, p1y blijft als nitraat achter (nitrificatie) .
Reactievergelijkingen
60 kg HAc + 64 kg 02 -• 36 kg H20 + 88 kgCO2
148 kg HPr + 224 kg 02 - 108 kg H20 + 264 kg C02
68 kg NH3 + 96 kg 02 - 56 kg N2 + 108 kg H20

34 kg NH3 + 128 kg 02 - 126 kg HNO3 + 36 kg H20
Gebruikte-symbolen (kg/ton verwerkte drijfmest)
H20e : Waterproduktie aërobe zuivering .
C02e: Kooldioxideproduktie aërobe zuivering .
slib : Slibproduktie aërobe zuivering.
H2Oslib : Hoeveelheid water die vrijkomt met het droge-stof slib .
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02 : Zuurstofbehoefte aërobe zuivering .
N2 : Stikstofproduktie aërobe zuivering .
NO3 : De hoeveelheid nitraat die bij de aërobe zuivering ontstaat .
E : Niet omgezette hoeveelheden HAc, HPr en NH3, geloosd met het eindeffluent .
CZV: Chemisch Zuurstof Verbruik ; maat voor de organische verontreiniging van het
geloosde eindeffluent. CZV is een experimenteel te bepalen grootheid en is
direct gerelateerd aan de hoeveelheid organische verbindingen aanwezig in het
eindeffluent.

Ingevoerde parameters :
p7 : Rendement van de aërobe zuivering ten opzichte van de omzetting van organische stoffen en ten opzichte van oxydatie van NH3 tot N2 .
pil :

Het deel van de omgezette organische stof en van de hoeveelheid ammoniak
dat wordt omgezet in biomassa .
Het deel van de ammoniak (of de stikstofverbindingen) dat aëroob wordt
omgezet in N2 (denitrificatiestap) . De ammoniak die niet is gedenitrificeerd
wordt omgezet in nitraat .

Relaties aërobe zuivering
In : Water :
wf3
Azijnzuur :

HAcI

Propionzuur :

HPrI

Ammoniak :

am3

Zuurstof:
02 = p7 • [(64/60) • HAcI + (224/148) - HPrI + (96/68) • am3)] • (1-Pil)
De extra zuurstof voor de nitraatvorming kan verwaarloosd worden .
Uit : Kooldioxide :
CO2e = p7 • [(88/60) • HAci + (264/148) • HPr1] • (1-pil)
Water :
H20e = p7 • [(36/60) • HAci + (108/148) • HPri + ( 108/68) • am3] - (1-ptl)
Stikstof :

N2

=

[p7

• (56/68) • am3] ' (1-p11) • P12
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Bioslib :

slib

= pij -(HAci + HPri + am3)

Slibwater : H2Oslib = 33,3 - slib
Geloosd water: wf4 = wf3 + H20e
Kenmerken van de geloosde fractie
De hoeveelheid niet aëroob omgezet azijnzuur, propionzuur en ammoniak die geloosd
wordt via het afvalwater bedraagt :

E = (1 - p7) • (HAci + HPri + am3)
Uitgedrukt als richtgetal voor het (theoretische) Chemisch Zuurstof Verbruik :
CZV = (1 - p7) • [(64/60) - HAcI + (2241148) - HPri + (96/68) - am3]
Er wordt verondersteld dat een klein deel van de ammoniak verder wordt omgezet in
nitraat . Hiervan bevat het geloosde effluent :
NO3 = (1 - P11) ' (1 - P12) - (128/34) - am3
Opmerkingen :
- Het is mogelijk dat een klein deel van de fractie os wordt afgebroken tijdens het
aërobe zuiveringsproces . Hiermee kan het model nog uitgebreid worden .
Men kan dan weer uitgaan van de glucose, dat geoxideerd wordt tot kooldioxide en
water.

- Een andere vuistregel voor de relatie CZV versus organische stof wordt vermeld in
[20] : 1 kg CZV - 0,77 kg organische stof .
7. Naverbranden
Uitgangspunten
Het methaan, de waterstofsulfide en een klein deel van de ammoniak gaan naar de naverbrander waar ze verbrand worden tot SO2, CO2, H2O en N2 met het rendement p9 . Een
klein deel van de ammoniak (factor 1 - p9) wordt verondersteld te verbranden tot NO2 .
De waterstofsulfide is onafhankelijk van de drijfmestsamenstelling in het model
opgenomen .

Reactievergelijkingen
16 kg CH4 + 64 kg 02

- 36 kg H2O + 44 kg CO2

68 kg NH3 + 96 kg 02

-• 56 kg N2 + 108 kg H2O

34 kg H2S + 48 kg 02

-• 18 kg H20 + 64 kg SO2

34 kg NH3 + 112 kg 02 - 92 kg NO2 + 54 kg H2O
Gebruikte symbolen (kg/ton verwerkte drijfmest)
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CH4 : Aanbod methaan
CH4o: Methaan omgezet in CO2
am4: Aanbod ammoniak
amp : Ammoniak omgezet in N2 .
amg : Ammoniak omgezet in NO2.
C02n : Hoeveelheid gevormde kooldioxide
H20n : Hoeveelheid gevormde waterdamp
02n : Zuurstofbehoefte

N2n : Hoeveelheid gevormde stikstof
NO2 : Hoeveelheid NO2 als bijprodukt vrijkomend bij de verbranding van ammoniak .
H2Sn : H2S, dat de naverbrander binnenkomt en afkomstig is van het aanzuren van de
mest.
H2Sno : H2S omgezet in de naverbrander .
S02n : Geproduceerd SO2 dat vrijkomt bij de verbranding van H2Sn .

Ingevoerde parameters
p9 : Omzettingsrendement van de naverbrander, zowel wat betreft de normale
verbranding van organische stof, van waterstofsulfide als van ammoniak .

Relaties naverbranden
In : Methaan :

CH4 = m4 • ovs

Ammoniak :

am4

Waterstofsulfide

H2Sn = 0,00044 • ds

=ps•am

(Dit is onafhankelijk van de mestsamenstelling ingevoerd, maar gekoppeld aan
de opgegeven S02-emissie).

Omgezet bij normale verbranding :
Methaan : CH4o = CH4 ' p9
Ammoniak : am4o = am4 *p9
Waterstofsulfide : H2Sno = H2Sn • p9
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Omgezet bij afwijkende verbranding:
Ammoniak : ams = (1 - p9) • am4
In: Zuurstof:

02n = P9 • [(64/16) • CH4 + (96/68) • am4 + (112/92) • N02n + ( 48/34) • HZSn]
Uit: Kooldioxide : C02n =(44/16) • p9 • CH4
Stikstof :

N2n

= (56/68) • am4 • p9

Zwaveldioxide : SO2n = (64/34) • H2Sn
Stikstofdioxide :

N02n

=

(1 - p9) • (92/34) • am4

Uit : Waterdamp :
H20n = p9 •[(36/16) • CH4 + (108/68) • am4 + (18/34) • H2Sn + (54/92) • NO2n]
Methaan:

(1 - P9) • CH4

Waterstofsulfide :

(1 - p9) • H2Sn

De laatste twee genoemde emissies zijn niet in het model opgenomen .
8. Vormgeven/bijmengen
Uitgangspunten :
Het mestverwerkingsprodukt X wordt bijgemengd met vaste additieven en water, waarbij
een hoeveelheid mestkorrels Me ontstaat . Om aan de eis te voldoen, dat mestkorrels een
constante chemische samenstelling moeten hebben, is de hoeveelheid additief aangepast
aan het droge-stofgehalte van de mest .
Reactievergelijkingen
Geen
Gebruikte symbolen (in kg/ton verwerkte drijfmest)
A: Hoeveelheid droge additieven per ton verwerkte drijfmest
Als additief is kaliumfosfaat (K3P04) verondersteld .
H2Ok: Hoeveelheid water in eindprodukt (mestkorrel) .
H20t : Hoeveelheid bijgevoegd water in deze processtap.
Me : Geproduceerde hoeveelheid mestkorrels .
Gebruikte parameter :
P10 : Watergehalte in mestkorrel .
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Reactievergelijkingen
Geen
Relaties eindnrodukt/bijmengen
In : Mestverwerkingsprodukt :
Additieven :

A

=

X

(25/120)

Water :

- ds - H20t

H20t = H20k - H20m
H20k = plo - Me

Uit : Mestkorrels : Me = X + A + H20t = X+( 25/120) - ds
Uitbreiding-kenmerken totale mestverwerkingsinstallatie
Het totale verbruik aan zuurstof bedraagt per ton drijfmest :
02t = 02 + 02n
De totale uitstoot aan CO2 exclusief energieopwekking bedraagt :
C02t = C02a + C02b + C02e + C02n .
De totale uitstoot aan stikstof bedraagt :
N2t = N2 + N2n
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BIJLAGE 6. MATHEMATISCHE MODELBOUW TOEVOEGING MESTKORRELSAMENSTELLING AAN REKENMODEL
Het model dat de massastromen in kaart brengt, is uitgebreid met een module, waarmee
de samenstelling van het eindprodukt wordt uitgerekend, en waarbij rekening wordt
gehouden met de drijfmestsamenstelling en de gekozen procescondities . Ten aanzien van
het retourslib dat zowel bij de vergisting als bij de aërobe nazuivering vrijkomt, is als
vereenvoudiging toegepast dat de helft ervan in de mestkorrels terechtkomt.
Drijfinestg_eg evens
De drijfinestsamenstelling is in het rekenmodel beschreven met de parameters ds, wf,
CH4, HAc, HPr, NH3, H2S, as en os en deze worden hier verder uitgebreid met de drijfmestgegevens zoals vermeld in bijlage 3 .
Uitbreiding mestparameters (kg/ton drijfmest)
vett: Gehalte aan vetten in mest
eiwit :

Gehalte aan eiwitten

ligno :

Gehalte aan ligninen

kool : Gehalte aan koolhydraten
K20 : Gehalte aan kaliumoxide (rekeneenheid)
P2O5: Gehalte aan fosforpentoxide (rekeneenheid)
Si02 : Gehalte aan zand
Overig : Overige anorganische verbindingen waaronder chloriden, sulfaten, calciumverbindingen, etc .
Gebruikte symbolen (kg/ton verwerkte drijfmest)
anorgt :

Anorganische stof in mestverwerkingprodukt .

org: Organische stof in mestverwerkingsprodukt .

A : Additief toegevoegd aan mestverwerkingsprodukt (K3P04) .
anorgl :

Si02 + overig min de C02a en H20a die betrekking hebben op het mestverwerkingsprodukt .

xMe: Opbrengst aan mestkorrels inclusief correctie bioslib .
xK2O : Hoeveelheid kaliumoxide in mestkorrels .
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xP205 : Hoeveelheid fosforpentoxide in mestkorrels .
H20k: Hoeveelheid water in mestkorrels .
mH2O : Gehalte aan water in mestkorrels .
morg :

Gehalte aan organische stof in mestkorrels .

mP205 : Gehalte aan fosforpentoxide in mestkorrels .
mK2O : Gehalte aan kaliumoxide in mestkorrels .
nitraat :

Gehalte aan nitraat in mestkorrels .

ammon :

Ammonium in mestkorrels.

manorg :

Gehalte aan overige anorganische stof in mestkorrels .

In gevoerde relaties (kg/ton verwerkte drijfmest)
Voor de drijfmest gelden de volgende relaties :
os = vett + eiwit + kool +ligno
as = P205 + K20 + Si02 + overig
De mestkorrelopbrengst kan nu als volgt worden omschreven :
xMe = org + anorgt + H20k
De mestkorrels bevatten een hoeveelheid organische stof, anorganische stof en water.
Hierin is :
org = vett - vet + eiwit + ligno + kool + Is2 + 0,5 -(sl + slib)
De mestkorrels bevatten de in drijfmest aanwezige organische stof os waaruit een
hoeveelheid vet is verwijderd en verder wat achtergebleven isopar en ongeveer de helft
van de droge stof van het slib van zowel de aërobe als de anaërobe zuivering .
anorgt = am, + acin + A + anorgi +K20 + P205
met :
anorgi = Si02 + overig - C02a - H20a
De anorganische fractie in mestkorrels bestaat uit een aantal componenten en wel :
gebonden ammoniak, toegevoegd (salpeter-)zuur, additief K3P04 en verder alle reeds in
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drijfmest aanwezige anorganische verbindingen minus het uitgedreven koolzuur bij
aanzuren .
H20k = pio • xMe
De hoeveelheid water bedraagt een fractie plo van de opbrengst aan mestkorrels
afkomstig van de verwerking van 1 ton drijfmest .
De opgenomen relaties in het toegevoegde model zijn, in massaprocenten :
mH20 = 100 • H20k/xMe
morg = 100 • org/xMe
manorg = 100 • anorgl/xMe
mP2O5 = 100 • [P205 + (142/307) • A]/xMe
mK2O = 100 • [K20 +(165/307) A]/xMe
nitraat = 100 • acin/xMe
ammon = 100 • aml/xMe
som = mHZO + morg + manorg + mPZOs + mK2O + nitraat + ammon = 100
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BIJLAGE 7 OVERZICHT VAN DE GEHANTEERDE PARAMETERS EN DE
ERAAN TOEGEKENDE WAARDEN .
Inleiding
De massabalans van figuur 2 is tot stand gekomen door middel van bedrijfsinformatie,
gesprekken met deskundigen, beschikbare literatuur en berekeningen . Aan de ingevoerde
(proces-)parameters zijn vervolgens dusdanige waarden toegekend, dat deze bij berekening
een massabalans opleveren (figuur 3), die in hoofdzaak gelijkenis vertoont met de
opgestelde massabalans uit de bedrijfsgegevens en die bovendien richtgetallen naar de
emissiezijden oplevert .
De toegekende waarden en een korte karakterisering van de betreffende parameters zijn
ondergebracht in deze bijlage .
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Toegekende waarden aan parameters

waarde korte omschrijving
drijfmest
ds
Variabele
m 0,134
Hoeveelheid ovs als functie van ds
ml 0,75 Hoeveelheid organische stof als f(ds)
m2 0,63
Aandeel HAc in ovs
m3 0,19
Aandeel HPr in ovs
m4 0,18 Aandeel CH4 in ovs
m5 0,045 Hoeveelheid ammoniak als functie van ds
aanzuren
zl 0,29 Hoeveelheid HNO3 (100%) als functie van ds
z2 0,17 Hoeveelheid water met zuur toegevoegd als functie
van ds

nroceskarakterisering
0,926
PI

Aandeel van de in mest aanwezige ammoniak dat chemisch wordt gebonden .
Isopar ingezet bij de procesvoering als deel van ds .
Isopar achterblijvend in mestverwerkingsprodukt als
deel van ds.

P2
P3

0,33
0,0083

P4

0,80

Rendement anaërobe zuivering t .a.v. omzetting HPr
en HAc .

PS

0,05

P6

0,052

Deel van ammoniak in mest dat naar de naverbrander
gaat.
Deel van water dat achterblijft in mest na de indampdroogfase .

P7

0,986

Rendement aërobe zuivering t .a.v. omzetting
HAc,HPr en NH3 .

P8
P9

0,104
0,99

P10
P11

0,10
0,25

P12

0,95

Gewonnen mestvet als deel van ds .
Omzettingsrendement naverbrander m .b.t . methaan,
ammoniak en waterstofsulfide .
Deel water in mestkorrels .
Deel van aangevoerde HAc, HPr en NH3 omgezet in
biomassa bij aërobe zuivering .
Rendement van de denitrificatiestap die betrekking
heeft op de omzetting van NH3 in N2 in de aërobe
zuivering .
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BIJLAGE 8 MATHEMATISCHE MODELBOUW : ENERGIE-ASPECTEN VAN
MESTVERWERKING
Uitgaande van de (door MeMon opgegeven) thermische en elektrische energiebehoefte
bij ds = 120, kan een indruk worden verkregen van de energiebehoefte bij de verwerking
van drijfmest met wisselende hoeveelheden droge stof .
Om het bovengenoemde te bereiken, moeten de energiegegevens uit tabel 2 ingevuld
worden in het eindrekenmodel . Voordat hiertoe kan worden overgegaan, zijn vooraf
begrippen gedefinieerd en zijn enkele aannamen gemaakt :

Ingevoerde be grippen/aannamen ( kg/ton en MJ/ton verwerkte drijfmest)
ds: Droge stof.
wf4 : Geloosd water .
Eq: Benodigde warmte .
Eqi : De hoeveelheid warmte die ingekocht moet worden .
Ee : Behoefte aan elektrische energie.
Ebio : Warmteproduktie uit verbranding biogas.
Evet: Warmteproduktie uit verbranding mestvet .
Ezuur : Bruto-energieinhoud toegevoegd zuur .
Eadd : Bruto- energieinhoud toegevoegd additief (K3PO4) .
GER : Totale Bruto-energieinhoud 1 ton mestverwerking .

Aannamen :
Ten behoeve van de modelvorming worden de volgende aannamen gemaakt :
- Het rendement van het warmte-terugwinningssysteem is onafhankelijk van het drogestofgehalte van de drijfmest en heeft dus een constante waarde) .
- De benodigde warmte is recht evenredig met de hoeveelheid water die verdampt moet
worden.
Aangenomen wordt dat 60% van de totaal benodigde elektrische energie nodig is voor
het functioneren van de indamp- en droogsystemen en de resterende 40% voor de
overige voorzieningen . Deze resterende 40% is dan onafhankelijk van het droge-stofgehalte van de drijfmest [14] .
62

Voor een indamp- en droogsystemen is de verhouding tussen de benodigde warmte
en de benodigde elektrische energie een constante .
De GER van Ee is gesteld op 3- Ee

De GER van Eq is gesteld op (1/0,8) • Eq

Ten behoeve van de berekening aangenomen:
De benodigde elektrische energie per ton verwerkte drijfmest is voor 40% onafhankelijk
van het droge-stofgehalte en voor 60% wel afhankelijk .
Deze 60% is recht evenredig met de hoeveelheid water die uit de mest wordt verwijderd .
Toegevoegde relaties aan eindrekenmodel :

Ebio = 52 - CH4b (verbrandingsenergie methaan = 52 MJ/kg) [21] .
Evet = 35 - vet (verbrandingsenergie vet = 35 MJ/kg) [8]
.
Eq =(653/888) - wf4 (volgt uit aannamen Eq en een extra berekening) [8,14] .

Ee = 0,4 - 360 + 0,6 •(360/888) - wfq
(volgt uit aannamen Ee + extra berekening) [8,14]
.
EO = Eq - Ebio - Evet
Ezuur = E(salpeterzuur) = 17 . , acin
Eadd = E(K3P04) =

E-

A

=

[11,12] .
11,2

•

A

[11,12] .

GER = Eadd + Ezuur + (1/0,8) - Eq - Ebio - Evet + 3- Ee

Appendix : Bruto-energieinhoud kunstmestproduktie .
Bij de verwerking van 1 ton drijfmest komt een bepaalde hoeveelheid NPK-meststof ter
beschikking met bekende samenstelling . Wanneer de kunstmestindustrie een overeenkomstige hoeveelheid NPK-kunstmest zou maken uitgaande van ertsen, lucht en aardgas, dan
vereist dit een bepaald GER . Deze behoefte komt tot uiting in de volgende relatie
:
GERk = (xMe/100) • [14 • mP2O5 + 9 • (78/94) - mK2O + 76,5 • (
14/17) • ammon
+ 76,5 - ( 14/63) - nitraat]

[11,12] .

In deze relatie zijn mP2O5, mK2O, ammonium en nitraat uitgedrukt in massaprocent .
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