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Schoon en rendabel proces

Elektroforesé bij verwerking van mest
De kern van de mestproblematiek wordt gevormd door de grote hoeveel-
heid water (90%) die een economisch transport van mest over grotere af-
stand vrijwel onmogelijk maakt. Daarom is het essentieel dat economi-
sche processen ontstaan, die door middel van commercialiseerbare pro-
dukten de wateronttrekking bekostigen. Eén van deze commercialiseerba-
re produkten is eiwit, aanwezig in een hoeveelheid van ongeveer 15 . . . 20
kg/m$ vergiste varkensdrijfmest . Om deze eiwitten aan de drijfnest te
ontrekken werd een variant op elektroforese/elektrodialyse (EF/ED) tech-
niek ontwikkeld. Het prototype van de EF/ED apparatuur is op dit mo-
ment operationeel op een schaalgrootte van 300 m3 drijfmest per jaar.
Het EF/ED proces maakt deel uit van een totáalverwerkingsproces voor
varkensdrijfinest.

A.W.C, van Kemenade Varkensdrijfmest bevat een aantal componenten
F.M. Everaerts die ruwweg onderverdeeld kunnen worden in :

• organische componten :
o vaste vaak onverteerbare componenten ;
o vet en vetmetabolieten ;
o koolhydraat en koolhydraatmetabolieten ;
o eiwit en eiwitmetabolieten .

Ir . A.W .C. van Kemenade werkt bij de Stichting
Afval en Milieu te Vessem. Prof.dr.ir . F .M. Eve-
raerts werkt bij de TU Eindhoven.
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• anorganische componenten :
o zware metalen ;
o overige anorganische stoffen ;
o water .

De winning van de eiwitten maakt deel uit van een
totaalproces, waarin de verschillende componen-
ten worden onttrokken .
Het totaalproces (fig . 1) bestaat uit een aantal
stappen, te weten : zeving, anaërobe vergisting,
elektroforese/elektrodialyse, indamping, strippen
en drogen .
De energievoorziening geschiedt door een warm-
tekrachtcentrale (WKK), die wordt gevoed met
biogas.
De procesindeling houdt een trapgewijze onttrek-
king van de diverse componenten in (fig . 2) .
• Bij de zeving worden ruwe bestanddelen als
stalverontreiniging en haren verwijderd . Deze ma-
terialen worden na compostering op de markt ge-
bracht .
• De grotere deeltjes worden vermaald alvorens
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in de vergisting te worden ingevoerd . In het ver,
gistingsproces worden primair de koolhydraten-er
vetresten omgezet in methaan en koolzuur . De ei
witten worden gedeeltelijk omgezet en gedeelte
lijk door de vergistingsbacteriën als voeding gÈ-
bruikt . De vergistingsbacteriën dragen ook bij áa
het eiwitgehalte van de vergiste varkensmest .'
In het EF/ED proces worden de eiwitten gesche '~
den van de hoofdstroom van de vergiste vall
drijfmest .
• Het indampproces dikt het effluent van de EF in
van ongeveer 4% droge stof (d .s .) tot 30 à 40
d.s. door middel van meertraps-filmverdamping
Hierbij ontstaan twee produktiestromen, het co
centraat en het condensaat . Het concentraat b
vat alle niet vluchtige componenten, terwijl 'het'
condensaat nog verontreinigd is met onder ander-
ammoniak en lagere aminen .
Het concentraat wordt nagedroogd met behulp
van de warmte van de warmtekracht
koppelingscentrale, terwijl het condensaat via en`
stoomstripper ontdaan wordt van de vluchtige
componenten .
Belangrijke neveneffecten in dit totaalproces zijn
• de onttrekking van zware metalen als koper ;
zink, mangaan en cadmium voor 50 . . . 80% 1Cu
90%) ;
• de onttrekking van ammoniak, deels door on)
zetting in nitraat, voor 50 . . . 90% ;
• de onttrekking van chloride voor 55 . .. 75% .
Door deze onttrekkingen zijn de eindproduktel
van het totaalproces in milieutechnische en cu
tuurtechnische zin beter benutbaar .

Elektroforese/elektrodialyseproces
Elektroforese, het voortbewegen van geladE,
deeltjes of ionen onder invloed van een elektri
veld, is een techniek die reeds voor de eeuwwisse
ling bekend was . De meeste toepassingen worden
gevonden in de chemische analyse vooral voor dF
scheiding en karakterisering van eiwitten .
Karakteristiek voor elektroforese is dat elektrisc
geladen deeltjes en ionen eik met een specifieL
snelheid bewegen, die voornamelijk bepaai~
wordt door de massa/lading verhouding en hE1
oplosmiddel waarin ze aanwezig zijn :

Veff = U« * E

In deze formule is Ve« (ms -t) de effectieve sine
heid, U eff de effectieve mobiliteit (m2 V-t s
en E de veldsterkte (Vm-t)
(Voor U eff geeft tabel 1 een aantal typische waar
den) .
Figuur 3 geeft een beeld van de krachten, die à
een geladen deeltje in oplossing werken, indien
een elektrisch veld wordt aangelegd over d
oplossing .
De elektroforetische kracht Ft zorgt in princiP
voor eenparige versnelling, evenredig aan de ver-
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2. Onttrekking van de stoffen bij de ver- houding tussen ladingdragers en massa, de tegen-
schillende pro esstromen. Opgegeven waar- krachten F2, F3 en F4 brengen krachteneven-
den zijn in mg~l, behalve de zware metalen wicht, waardoor de snelheid eenparig wordt .
die zijn in pg/l Elektroforese is onder te verdelen in een aantal ba-

sisprincipes [1 . . .31 : zone-elektroforese, moving
boundary elektroforese, isotachoforese en isoë-
lektrisch focusseren . Het voert te ver om in detail
in te gaan op deze uitvoeringsvormen . In de door
ons ontwikkelde elektroforese/elektrodialyse unit
wordt gebruik gemaakt van zone-eiektroforese,
semipermeabele membranen (elektrodialyse) eni
na het membraan van isoëJektrisch focusseren. -
Eiwitten hebben, doordat zij zowel de basisché
aminogroepen als de zure carboxylgroepen bei
ten, een amfoteer karakter . Dit betekent dat eiwit-
ten, afhankelijk van de pH, positief, neutraal, dan
wel negatief geladen kunnen zijn .
Figuur 5 geeft een illustratie van de pH-

Tabel 1 . Mobiliteit van enkele ionen bij 25 °C

ion mobiliteit-101 lon mobiliteit- 105

Li + + 40,1 1 - 79,6
Na+ + 51,0 CI- - 79,1
K+ + 76,2 CI04 - 69,8
--H+ + 362,3 S04 - 82,9

r Ba2+ + 65,9 OH- - 206,4
:_ mg2+ + 54,9 N03 - 74,0

'p NHá + 76,3 CO~- - 74,6
Cu2+ + 55,5 C2H302- - 42,4Ie
Eiwitten : afhankelijk van het soort eiwit, kunnen boven pH - 8 voor eiwitten mo-

ie biliteiten voorkomen in de orde van grootte van -5 tot -20 cm2 V-'S-', afhan-
r- kelijk van de temperatuur en de zoutconcentratie (ook fig . 5) .

INDAMPEN STRIPPEN

66

afhankelijkheid van de mobiliteit van Albumine .
De pH waarbij een eiwit elektroneutraal, met een
effectieve mobiliteit van nul, is wordt het iso-
elektrisch punt genoemd . Isoëlektrisch focusseren
maakt gebruik van deze eigenschap .
De EF/ED variant voor mestverwerking is qua
principewerking een proces dat zone-elektrofore-
tisch de eiwitten en andere componenten een
membraan laat passeren (elektrodialyse) en ver-
volgens via isoëlektrisch focusseren de eiwitten
elektrisch inactief maakt .
In crossflow worden de eiwitten afgevoerd en
weggevangen, de niet amfotere ionogene stoffen
(positief of negatief geladen) blijven hun weg ver-
volgen naar respectievelijk de negatieve en posi-
tieve elektrode en kunnen het tweede membraan
eveneens passeren . Door de pH-sprong over de
membranen zullen de proteïnen de poriën in het
membraan niet verstoppen. De aanwezige vaste
deeltjes hebben een zo geringe lading, door de ho-
ge zoutconcentratie, dat ze eveneens geen pro-
blemen hebben opgeleverd bij de door ons ge-
bruikte membranen .
De zone-elektroforetische werking is weergege-
ven in figuur 4 . Duidelijk is aangegeven dat het
elektrische veld loodrecht op de stromingsrichting
staat .

Voordelen
Op dit moment bestaan er enkele totaalverwer-
kingsprocessen die op mestverwerking zijn ge-
richt . De belangrijkste zijn :
• Eerste generatie technieken (fysische schei-
ding). De belangrijkste kenmerken zijn onder an-
dere wateronttrekking (centrifugeren, filmver-
damping, Carver-Greenfield) en gebufferde nitrifi-
catie. Het eindprodukt wordt gevormd door droge
mestkorrels .
• Tweede generatie technieken (onder andere
oxidatietechnieken) . Het belangrijkste kenmerk
hiervan is het verbranden van al het organische
materiaal via superkritische of deep shaft verbran-
ding. Het eindprodukt bestaat uit gedroogd anor-
ganisch materiaal .
Het EF/ED proces onderscheidt zich van boven-
genoemde technieken door een meeropbrengst
afkomstig van de eiwitten, die blijkens analyses
een bijzonder hoog gehalte aan essentiële amino-
zuren bevatten (40 %) . Met name het lysinegehal-
te blijkt met 4,8 % nog uit te steken boven soja
(circa 4 %) .
De droge mest bevat een aanzienlijk lager gehalte
aan zware metalen .
Cumulatie van zware metalen, die op dit ogenblik
door de mestsamenstelling in de bodem optreedt
wordt milieutechnisch in positieve zin beïnvloedt .
Ook bevat de droge mest een aanzienlijk lager
chloridegehalte, waardoor de meststof voor som-
mige gewassen (bij voorbeeld aardappelen) toege-
past kan worden .
Het EF/ED-proces geeft bovendien een aanzienlij-
ke vermindering van de ammoniak overlast, door-
dat de EF/ED apparatuur in staat is, zonder addi-
tionele apparatuur in het proces, tot een aanzien-
lijke NH3-ontrekking . Er wordt een effluent be=
reikt, dat vergelijkbaar is met het effluent van
bestaande waterzuiveringsinstallaties ( tabel 2) .
De voor EF/ED benodigde energie wordt volledig
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Tabel 2 . Waterkwaliteit van het geloosde water van de mestverwerkings-
installatie vergeleken met een RWZI.

mestverwerking RWZI* hoog/laag

CZV (mg/0 33 128/44
NH3 (mg/1) 13 42/ 4.5
Cu (µg/1) 22 90/30
Zn (µg/I) < 10 150/80

* Zuiveringskwaliteit van Rijks Water Zuiverings installaties in oostelijk Noord Bra-
bant .

gedekt door de energieproduktie uit het ver-
gistingsproces (biogas) .

Economische beschouwingen
De aanvoer van de mest kan door de situering bij
de bron beper~t blijven tot de al bestaande tráns-
porten door ,veehouders of loonbedrijven . In
plaats van naar het veld wordt de mest nu naar de
dichtbij gelegen mestfabriek gereden. Uitgegaan
wordt van transport in een straal van 7 km .
Qua grootte wordt daarbij gedacht aan een ver-

3 . Krachten op een ion in een elektrisch werkingseenheid van 100 000 m3 per jaar. Zo'n
veld eenheid vraagt ongeveer 8000 m2 grond . In tegen-

stelling tot een zeer grootschalige aanpak
(1 000 000 m3) zal deze kleinere opzet zeker
besparingen opleveren op gemeentelijk niveau .
Extra uitgaven voor aanpassing en onderhoud van
de toegangswegen zijn in dat geval grotendeels
overbodig . Verdere voordelen ten opzichte van
grootschaliger verwerking zijn : relatief beperkte
transportkosten, directe betrokkenheid van de
mestproducent, een betere beheersing van de
aanvoer van mest en een grotere bedrijfszekerheid
van de installaties. Inpassing in de locale in-
frastructuur is relatief gemakkelijk . Daar tegen-
over staan : een calculeerbaar minder gunstige
kosten/baten verhouding en extra kosten in ver-

Tabel 3 . Overzicht exploitatie van mestverwerking middels elektroforese bij
verschillende schaalgrootte

100 000 m3/jaar 256 000 M3 /jaar

investering (x 1000) 14 500 23 195
subsidie 3 850 6 193
eigen vermogen 4 350 6 958
produktie
produktie jaar 0 0

• • 1 80 °lo
• •• 2 100 %
„ „ 3 e.v. 100 %
aanloopkosten (x 1000)
scenario: G N 0
aanloopkosten jaar 0 852 1008 1116

1 400 600 700
2
3 e.v .

terugverdientijd
op vreemd vermogen
in jaren 3,7 5,3 7,2
jaarwinst op going
concern basis (x 1000) 1 225 694 226

G = Gunstige situatie
N = Neutrale situatie
O = Ongunstige situatie

0
50 %
80%
100%

G N 0
1452 1642 1832
700 800 1200
200 200 900

2,8 3,3 4,7

5 235 4 712 3 078
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Ft- elektroforetisch : qE
F2- retardatie : door tegenlading,'
F3- frictie : -fY
F4- retardatie : door solventmoleculen

band met de afzet van de eindprodukten .
Men zou deze opzet een cobperatie-model kun `
nen noemen .
De elektroforeseverwerking laat overigens ook to
dat aanvankelijk gekozen wordt voor een kie'rn-
schalige opzet (bij voorbeeld 30 000 m3) die bij toe-
name van het mestoverschot uitbreidbaar is . Deze
aanpak veronderstelt, dat bij de eerste opzet bé
paalde delen van het totale verwerkinsproces bi
voorbeeld de indamper, berekend worden op e
verwachte uitbreiding van het mestaanbod, a
gevolg van de normverzwaring in het komen
decennium (groeimodel) .
Combineert men bedrijfseconomische mogelijkhe
den en milieutechnische begrenzingen (vergun
ningen), dan lijken verwerkingseenheden met een
grootte tot 250 000 m'/jaar op termijn een opti
maal perspectief te bieden . Door middel van paral-
lelschakeling van de elektroforese-units is een der
gelijke capaciteit bereikbaar . Theoretisch is de be-,
lans van kosten en opbrengsten gunstiger dan bij
een verwerking op 100 000 m3 schaal . Gezien de'
weerbarstige aard van de te verwerken materie
(mest is moeilijk), de grotere afstand tot de mest-
producent, de hogere transportkosten, de gerin
gere bedrijfszekerheid en de extra voorzieninge'n'
voor infrastructurele aanpassingen, lijkt - voorals
nog - voorbehoud voor de economische uitkomst
geboden .
Bij de ontwikkeling van de elektroforese als deel
proces in mestverwerking, hebben steeds twE
punten centraal gestaan :
• Hoogwaardige eiwitten worden separaat g
wonnen. Deze geven een meerwaarde in de op'
brengsten van het mestverwerkingsproces . be
prijzen in de rentabiliteitscalculatie zijn gebaseerd
op een (lage) schatting van de veevoederwaarde :
In het verdere verschiet lijkt nog een grote op-
brengstverhoging tot de mogelijkheden te beh~=
ren door de eiwitten te verwerken tot fijnchemica-
liën .
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pH-afhankelijkheid van de mobiliteit • De hoeveelheid afvalstoffen worden zover te-
,, n Albumine ruggebracht dat geen heffingen op stromen, cq

deelstromen betaald behoeven te worden .

Door deze twee factoren ontstaat een proces dat
bij relatief lage verwerkingscapaciteit al een ex-
ploitatiebeeld geeft dat gunstig afsteekt bij die
processen welke zich beperken tot waterontrek-
king (le generatie technieken) . Eén en ander is tot
uitdrukking gebracht in tabel 3 .

4 5 6 7

Volledige documentatie ligt voor u klaar.

-o- pH

Door zone-elektroforese passeren eiwit-
en de neutrale membranen
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Met de TP introduceert Fontijne een
nieuwe generatie tafelpersen .
De nieuwe pers onderscheidt zich
door moderne vormgeving en levert
hoge prestaties bij een laag geluids-
niveau (max. 65 dBA) .
De standaardversie voldoet aan inter-
nationale veiligheidseisen o .m. door
toepassing van tweehandsbediening .
Een dompelpomp zorgt ervoor dat de
pers zeer rustig werkt, bij korte sluit- en
open tijden verkregen met een dubbel-
werkende cylinder.
Ook aan de onderhoudsaspecten is
veel aandacht besteed .
Vanzelfsprekend informeren wij u graag
over de standaard- zowel als de vrijwel
onbeperkte speciaal uitvoeringen .
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