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Procesbewaking van vergisters
in biogasinstallaties
Duurzame energiebronnen worden steeds belangrijker. Voorop staat daarbij
het gebruik in biogasinstallaties van methaangas dat tijdens vergistingsprocessen wordt geproduceerd. Wanneer deze installaties worden „overvoerd” met
biomassa, kan dit economisch fatale gevolgen hebben. Het kan zelfs tot het
afsterven van de biomassa en een herstart van de installatie leiden, wat veel
geld kost. Onderbelasting door een te geringe biomassatoevoer leidt tot een
lager financieel resultaat door minder stroom- en warmteopbrengst. Voor iedere exploitant is een optimale bedrijfsvoering met de biogasinstallatie daarom
van groot belang. Hiervoor is een betrouwbare analyse op locatie, gecombineerd met continu werkende procesinstrumenten vereist.
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Analytische controle van
vergistingsprocessen in biogasinstallaties
Inleiding
Omdat de voorraad fossiele brandstoffen
beperkt en het gebruik van kernenergie
nog steeds omstreden is, worden duurzame energiebronnen steeds belangrijker. Voorop staat daarbij het gebruik
in biogasinstallaties van methaangas
dat tijdens vergistingsprocessen wordt
geproduceerd. Duitse exploitanten van
installaties ontvangen op basis van de
Duitse wet op het gebied van duurzame
energie, het „Erneuerbare-EnergienGesetz“ (EEG) [1], een aanzienlijk
hogere vergoeding– tot wel 0,18 € kWh
voor NGG-installaties voor de aan het
stroomnet geleverde biostroom.
Om die reden heeft elke exploitant
een groot economisch belang bij een
continu optimale bedrijfsvoering van zijn
biogasinstallatie. Bij „overvoeren” met
biomassa kan dit economisch fatale
gevolgen hebben. Het kan zelfs tot

het afsterven van de biomassa en een
herstart leiden, wat veel geld kost. Aan
de andere kant leidt een voortdurende
onderbelasting tot een aanzienlijk lager
financieel resultaat door minder stroomen warmteopbrengst.
Een nauwkeurige en betrouwbare
analyse van de vergistingsprocessen
– door te testen met kuvettentesten, en
de toepassing van gebruiksvriendelijke
titrators (VOS/TAC-bepaling) en procesmeettechniek voor onlinebewaking
– garandeert een stabiele procesbeheersing en dus een hoog rendement.
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toegevoerd, opgeslagen, afhankelijk van
de gestelde eisen geconditioneerd en in
de bioreactor geleid (afb. 1). De tweede
fase omvat het feitelijke anaerobe vergistingsproces in de vergister voor de
biogasproductie. In de derde fase wordt
het gas geconditioneerd, opgeslagen
en gebruikt. De vierde fase omvat de
opslag, de verwerking en het gebruik
van de restproducten van de gisting, bijv.
als meststof voor agrarische doeleinden.
Biogas bestaat voor ca. 50-70 %
uit methaan. Een m3 biogas heeft een
energetische waarde van ca. 6 kWh en
een gemiddelde stookwaarde vergelijkbaar met die van ca. 0,6 liter stookolie
[3]. De afvalwarmte die bij het verbrandingsproces ontstaat, wordt deels als
proceswarmte naar het vergistingsproces teruggevoerd, in het bedrijf voor de
verwarming van woonruimten en stallen
gebruikt, of aan externe warmteafne-

Constructie van een biogasinstallatie
In biogasinstallaties wordt via natuurlijke
vergistings- en omzettingsprocessen
het geproduceerde biogas zo efficiënt
mogelijk in stroom omgezet [2].
In de eerste fase wordt het substraat
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Afb. 1: schematisch overzicht van een typische biogasinstallatie (WKC = warmtekrachtinstallatie)
➀ Eluaatanalyse: Ntot, CZV, NH4, zware metalen
➁ Vergisteranalyse: NH4, org. zuren, CZV, zuurcapaciteit
➂ Online-procesanalyse: pH-waarde, temperatuur, redoxwaarde en DS-gehalte
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mers (blok-/wijkverwarming) geleverd.
Bij natte vergisting wordt hoofdzakelijk onderscheid gemaakt tussen twee
installatietypes: NGG-installaties en covergisters. NGG-installaties zijn biogasinstallaties die uitsluitend gebruikmaken
van „natuurlijke grondstoffen”, bijv. maïs,
gras, hele graanplanten en -korrels, en
eventueel gier.
In co-vergisters worden substraten
gebruikt die niet tot de natuurlijke grondstoffen worden gerekend, bijv. resten van
vetafscheiders, etensresten, flotatievetten, industriële afvalproducten (glycerine
of olieslib) en huishoudelijk afval uit de
groenafvalcontainer. Meestal wordt er
ook gier gebruikt.
Biogasvorming is een uiterst kwetsbaar en ingewikkeld proces. Zonder
meettechniek werken biogasinstallaties
vaak met onderbelasting, d.w.z. er wordt
te weinig biomassa toegevoerd en de
stroomopbrengst is niet optimaal. Dit kan
tot een aanzienlijk financieel verlies leiden
(zie tabel 1, [4]). Een overbelasting heeft
zeer drastische gevolgen, wanneer bijvoorbeeld door onbedoeld „overvoeren”
het biologisch vergistingsproces wordt
belemmerd of gestopt. Dit kan ertoe
leiden dat het systeem volledig bezwijkt.
Het systeem moet dan opnieuw worden
gestart, wat veel geld kost.
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Verzuring
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Azijnzuur
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Afb. 2: anaerobe afbraakfasen bij de biogasproductie [5]

Het anaerobe vergistingsproces
De gisting van organische massa vindt
plaats in vier fasen van een anaeroob
afbraakproces met verschillende bacteriestammen. In de verschillende fasen
volgen de bacteriën elkaar in hun werking op.
De eerste afbraakfase wordt hydrolyse genoemd (afb. 2). Langketenige
stoffen, koolhydraten, eiwitten en vetten
worden in deze fase afgebroken tot kortere fracties zoals enkelvoudige suikers,
glycerine, vetzuren en aminozuren. In
een tweede fase (verzuring, acidogenese) worden de geproduceerde tus-

Lagere opbrengst door onderbelasting
EenInstallatie A
heid
(onderbelasting)
Energierendement
%
80
Jaarlijkse energieproductie
kWh
3504000
Energieopbrengst (9,9 ct/kWh)
€/a
346896
NGG-toeslag (6 ct/kWh)
€/a
210240
Toeslag voor warmtegebruik (2 ct/kWh)
€/a
70080
Jaaropbrengst
€/a
627216
Maandopbrengst
€/a
52268
Tabel 1: lagere opbrengst door onderbelasting aan de hand van het voorbeeld
van een 500-kWe-biogasinstallatie

Installatie B
(vergelijking)
90
3942000
390258
236520
78840
705618
58802

senproducten door fermentatieve microorganismen omgezet in kortketenige
vetzuren, zoals azijnzuur, propionzuur of
boterzuur. Bovendien worden melkzuren, alcoholen, waterstof en kooldioxide
gevormd. In de derde fase van azijnzuurvorming (acetogenese) wordt de eerdere
verzuring gecombineerd met methaanvorming. Uitgangssubstraten zijn enkele
eindproducten van de verzuringsfase,
d.w.z. kortketenige vetzuren, zoals
propionzuur, polymere substraten (koolhydraten, vetten, eiwitten) en boterzuur.
Samen met melkzuren, alcoholen en
glycerine worden deze stoffen door de
acetogene micro-organismen omgezet in
azijnzuur, waterstof en CO2. In de laatste
fase wordt methaan gevormd.
De methaanbacteriën produceren biogas dat voor 70 % uit methaan
bestaat.
Alle beschreven processen vinden
in een biogasinstallatie vrijwel gelijktijdig
plaats, waarbij er een kwetsbaar evenwicht (afhankelijk van pH en temperatuur) bestaat tussen deze processen.
Veranderingen kunnen het complete
biogene proces drastisch verstoren en
nadelig beïnvloeden.
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Regelparameters voor het optimale
proces
Regelparameters voor het
optimale proces
Voor een optimale regeling van het biologische afbraakproces in een biogasinstallatie is kennis van de belangrijkste
chemische en fysische parameters absoluut noodzakelijk.
Temperatuur
De temperatuur speelt daarbij een centrale rol. Met biogasinstallaties wordt
meestal mesofiel bij een optimale temperatuur van ca. 35-41 °C of thermofiel
bij een optimale temperatuur van 57 °C
bedrijf gevoerd. Met name de methaanvormende bacteriën zijn uiterst gevoelig
voor temperatuurschommelingen. Het
vergistingsproces moet daarom zoveel
mogelijk plaatsvinden met een afwijking
van niet meer dan ± 1 °C.
DS/ODS-gehalte
Het drogestofgehalte (DS) of organische
drogestofgehalte (ODS) dient om de
belasting van de vergistingsruimte in de
vergister in te schatten en zo de vaste-

stofstromen op elkaar af te stemmen. In
natte vergisters wordt meestal met een
DS-gehalte van 8-10 %, in speciale vergisters ook tot max. 20 % gewerkt. Het
ODS-gehalte is een belangrijke variabele
voor de bedrijfsvoering met de installatie,
omdat een te hoge tankbelading (bijv.
> 3 kg ODS/(m3·d)) tot overbelasting
van de vergister kan leiden. In dat geval
moet de substraattoevoer direct worden
verlaagd.

Redoxpotentiaal
Het redoxpotentiaal van een vergister is
een maatstaf voor de oxideerbaarheid
of reductiecapaciteit van de inhoudsstoffen. De biogasproductie is alleen
effectief in een anaeroob milieu, d.w.z.
het redoxpotentiaal moet kleiner zijn
dan -330 mV. In het algemeen kan het
gebruik van oxidatiebevorderende substraten, d.w.z. substraten die zuurstof-,
sulfaat- of nitraatgroepen bevatten,
leiden tot een aanzienlijke verandering
van het redoxpotentiaal, en dus tot een
verschuiving van de pH-waarde. Deze
trend, die een nadelig effect heeft op het

vergistingsproces, en die bijvoorbeeld
wordt veroorzaakt door vervanging van
het substraat, wordt door een continue
redoxmeting tijdig, d.w.z. nog voor de
verschuiving van de pH-waarde, geregistreerd.

pH-waarde
Net als bij de temperatuur gelden er ook
voor de pH-waarde verschillende optimale waarden. Tijdens de hydrolyse- en
verzuringsfase zijn de condities het best
tussen pH 4,5 en 6,3. De optimale pHwaarde voor methaanvorming ligt binnen
een smal bereik tussen pH 7,0 en 7,7.
Een plotselinge verstoring in het proces
wordt door een continue pH-meting
vroegtijdig aangegeven. Om een biogasinstallatie bedrijfszeker te regelen, is het
echter niet genoeg alleen de huidige pHwaarde te kennen. Dat geldt met name
voor installaties met vergisters die een
grote buffercapaciteit hebben, omdat
een onbedoeld sterke verrijking met
organische zuren niet per se een daling
van de pH-waarde tot gevolg heeft.
Zuurcapaciteit
De zuurcapaciteit is een maatstaf voor
de buffercapaciteit van de vergister. Hoe
groter de zuurcapaciteit, hoe minder de
pH-waarde kan dalen of stijgen. De zuurcapaciteit wordt in mmol/l of mg/l CaCO3
gemeten.

Afb. 3: centraal pompstation biogasinstallatie Lelbach met online-sensoren (voor)
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CZV-gehalte
Met het chemisch zuurstofverbruik wordt
aangegeven hoeveel zuurstof er voor
oxidatie van de oxideerbare componenten in het vergistingssubstraat nodig is.
Alle oxideerbare organische verbindingen
worden chemisch volledig geoxideerd
tot CO2 en H2O. De CZV-waarde lijkt een
betrouwbare indicator voor het energiepotentiaal van een vergistingssubstraat.
Organische zuren/vetzuren
In de eerste en tweede fase van het vergistingsproces ontstaan laagmoleculaire
vetzuren, met name azijn-, propion- en
boterzuur. Bij een intact vergistingsproces liggen de waarden voor deze als
azijnzuurequivalenten gedetecteerde
verbindingen tussen 500 en 3.000 mg/l.
In dat geval heerst er een biologisch
evenwicht in de vergister, d.w.z. de
zuurproductie door hydrolyse en de
zuurafbraak door methanisering heffen
elkaar op. Als de zuurconcentratie tot
een waarde boven 10.000 mg/l stijgt,
daalt de pH-waarde meestal tot onder
7. Een daling van de pH-waarde tot pH
6,4 reduceert, volgens Bischofsberger
[6], bij azijnzuurconcentraties van
1.000 mg/l de methaanconcentratie al
met 50 %. Azijnzuurconcentraties lager
dan 1.000 mg/l moeten worden bepaald
volgens de titrimetrische VOS/TACmethode.
Ammonium
Met name bij de fermentatieve afbraak
van eitwitrijke substraten, bijv. door het
gebruik van grassilage of kippenmest,
kunnen hoge concentraties ammoniumionen ontstaan. Ammonium is, afhankelijk
van de pH-waarde, in evenwicht met
ammoniak dat voor bacteriën toxisch is.
Bij een stijgende pH-waarde verschuift
dit evenwicht richting ammoniak. Een
regelmatige controle van het ammoni-

umgehalte in de vergister garandeert een
probleemloze bedrijfsvoering met een
biogasinstallatie.

Procesbewaking in de praktijk
In een biogasinstallatie in Noord-Hessen
is via temperatuur-, DS-, pH- en redoxmetingen de inzetbaarheid van de processensor getest [7].
pH-/redoxmeting
De voor de pH-/redoxmetingen gebruikte digitale elektrode van het type pHD sc
is door de gesloten opbouw van het te
meten medium gescheiden. Een speciale, voor vuil ongevoelige zoutbrug zorgt
voor direct contact met het medium, dat
voor de meting vereist is. Hierdoor is, in
tegenstelling tot traditionele elektroden
met diafragma, een zeer lange meetduur, zelfs in sterk vervuilende media
zoals water uit de vergister, mogelijk.
De reinigingsintervallen zijn heel groot.
Elektrodevergiftiging, bijv. door eventueel

aanwezig H2S, en verdunning van het
elektrolyt wordt voorkomen.
In afb. 4 zijn als voorbeeld de karakteristieken van de pH- en redoxmetingen
weergegeven. Door een juiste positionering in het regelbereik van een pompstation kunnen de condities in de vergister
of navergister exact worden bepaald
en bewaakt. De pH-waarden die gedurende de testperiode (8 maanden) zijn
gemeten, lagen tussen 6,9 en 7,4. In
de navergister bedroeg de gemiddelde
waarde 7,38. De minimum-/maximumwaarde was respectievelijk 7,20 en 7,50.
Uit deze resultaten blijkt dat de pH-waarde in een vergister niet constant is, maar
varieert. De meting van het redoxpotentiaal leverde een vergelijkbaar resultaat
op. Hier ligt de bandbreedte rond een
gemiddelde waarde van -392 mV, met
variaties tussen -250 en -476 mV.
Deze waarden tonen aan dat een
goed inzicht in en een goede bewaking
van vergistingsprocessen noodzakelijk
zijn om zeker te zijn van een optimale, en

Onlinemeting van pH-waarde en redoxpotentiaal
Redox [mV]

pH-waarde
— Redoxpotentiaal
— pH-waarde

Afb. 4: meetresultaten in de persleiding van de vergister in een biogasinstallatie
in Noord-Hessen
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Procesbewaking in de praktijk
DS-vergelijkingsmeting
DS [%]

— Laboratoriumanalyse
— SOLITAX highline sc

Afb. 5: vergelijkingsmeting van monsters uit de vergister/navergister met SOLITAX highline versus
gravimetrische laboratoriumbepaling (uitfilterbare stoffen)

dus rendabele bedrijfsvoering met een
biogasinstallatie.

Droge stof (DS)
De karakteristieken in afb. 5 tonen een
gedeelte van vergelijkingsmetingen die
gedurende een meetprogramma van
6 maanden in een biogasinstallatie
zijn uitgevoerd. Er is een SOLITAX
highline sc sensor gebruikt die werkt volgens het IR-duo-strooilicht-meetprincipe.
De DS-gehaltes worden kleuronafhankelijk nauwkeurig bepaald. Parallel aan
de onlinemetingen is het DS-gehalte in
een extern referentielaboratorium gravimetrisch bepaald. Afhankelijk van de
telkens variërende deeltjesgrootteverdeling in het slib, moet voor de afregeling
van een DS-sensor in het algemeen een
voor de installatie specifieke correctiefactor worden toegepast. De gemeten
DS-gehaltes lagen tussen 3,8 en 10 %.
De resultaten van de laboratoriummeting

lagen telkens iets boven de waarden van
de op locatie uitgevoerde onlinemeting.
Beide karakteristieken geven de variaties
in de DS-gehaltes binnen het vergistingsproces echter goed weer. Op basis
hiervan is bewaking en nauwkeurige
regeling van de installatie mogelijk.

Afb. 6: fotometrische bepaling: thermostaat
HT 200S, kuvettentest, fotometer DR 2800
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Bewaking van de vergister met
fotometrische tests
De belangrijkste parameters in het vergistingsproces die volgens chemische of
fotometrische methoden kunnen worden
bewaakt, zijn de gevormde organische
zuren, de CZV-waarde en de ammoniumconcentratie. Dergelijke metingen
werden tot nu toe in externe laboratoria
uitgevoerd. Dat ging gepaard met hoge
kosten en er lag soms ook veel tijd tussen het tijdstip van monstername en de
beschikbaarheid van de resultaten.
Te laat reageren op verstoorde processen in de vergister kan de biogasproductiviteit zeer nadelig beïnvloeden en
zelfs tot het afsterven van de biomassa
en dus tot volledige uitval van de complete installatie leiden.
Het is daarom raadzaam de vergister
direct en nagenoeg real-time met kuvettentests te bewaken, die al jarenlang de
standaard zijn bij de afvalwaterbewaking.
De inzetbaarheid van kuvettentests
voor de bewaking van de parameters
organische zuren, ammonium en CZV is
op basis van een groot aantal monsters
in een biogasinstallatie met co-vergister
(1,5 MWe) in Nedersaksen getest. Een
laboratorium in een nabijgelegen mechanisch-biologische afvalbehandelingsinstallatie heeft referentieanalyses uitgevoerd. Maatgevend voor de evaluatie
was de vergelijkbaarheid met de resultaten van de desbetreffende normmethoden en de consistentie van de resultaten
bij verdunnings- en additietests.
Monsters uit de vergister kunnen ook
na de monstername biologisch actief
zijn. Daarom kan een latere afbraak van
azijnzuur in de matrix niet worden uitgesloten. Om de resultaten van beide
methoden goed te kunnen vergelijken,
was het daarom heel belangrijk de tijd
tussen het onderzoek ter plaatse, bijv.
door een kuvettentest, en de analyse
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volgens de norm in het referentielaboratorium zo kort mogelijk te houden.
Behalve de monsters uit de biogasinstallatie met co-vergister zijn er ook talloze
monsters geanalyseerd uit de mechanisch-biologische afvalinstallatie.
Bovendien zijn de concentraties organische zuren in monsters uit de vergisters van diverse biogasinstallaties door
middel van ionenchromatografie (IC) en
een fotometrische sneltest onderzocht.
De som van de door middel van IC
bepaalde afzonderlijke componenten is
vergeleken met de door middel van een
fotometrische test gemeten totale hoeveelheid organische zuren.

Monstervoorbereiding
Voor fotometrische tests moeten kleurloze en heldere oplossingen worden
gebruikt. Daarom is een zorgvuldige
en praktijkconforme monstername van
de sterk fluctuerende monsters uit de
vergisters van groot belang. De monsters uit de vergister en navergister zijn
verdund (1:20). Hiertoe is het uiteinde
van een wegwerp-pipetpunt verwijderd
en het corresponderende volume (25 ml,
5 x 5 ml) stapsgewijs naar een maatkolf
van 500 ml overgebracht. Vervolgens is
het voorverdunde monster gescheiden
en is er in het standaardlaboratorium bij
6 bar een drukfiltratie uitgevoerd door
middel van een polycarbonaat-membraanfilter van 0,45 µm. De normbepalingen zijn aan het filtraat uitgevoerd. Voor
de fotometrische kuvettentest is telkens
2 ml van het voorgefilterde monster
gedurende 10 minuten in een centrifuge
bij 13.500 omw/min. gecentrifugeerd.
Dit heeft per cyclus ca. 20 ml helder en
praktisch kleurloos centrifugaat opgeleverd, dat daarna voor de kuvettentests
is gebruikt.

Verdunningsreeks LCK 365 organische zuren
Azijnzuurequivalent [mg/l]

Verdunning
Afb. 7: verdunningsreeks voor plausibiliteitscontrole van organische zuren
in een navergistermonster

Plausibiliteit van de metingen
Voor het bepalen van de plausibiliteit
kunnen in principe twee relatief eenvoudige methoden worden gehanteerd:
verdunning en standaard additie [8]. Bij
de verdunningsreeks wordt het al geanalyseerde originele monster stapsgewijs
verdund en opnieuw gemeten. Dit betekent dat een eventuele verstoring in het
monster ook wordt verdund en dat de
invloed ervan dus afneemt. Na omrekening (waarbij rekening wordt gehouden
met de verdunningsfactor) treedt er
een aanzienlijke verandering (hogere of
lagere waarde) van het meetresultaat op
in geval van een verstoring. Als de berekende waarde bijna constant blijft, is er
geen sprake van een monsterspecifieke
verstoring.
Bij de additietest worden aan het al
geanalyseerde monster steeds hogere
concentraties van een standaard toegevoegd. Na omrekening van de factor en

de toegevoegde absolute hoeveelheid
van de standaard moet de werkelijk
gemeten waarde een lineaire correlatie
hebben met de theoretische verwachtingswaarde, d.w.z. een rechte lijn in een
grafiek.
In afbeelding 7 ziet u het resultaat
van een verdunningsreeks die als onderdeel van vergelijkingsmetingen gedurende lange tijd aan een navergistermonster in een biogasinstallatie is uitgevoerd.
Met uitzondering van het resultaat van
de 1:10-verdunning liggen alle resultaten binnen het tolerantiebereik dat bij
metingen in sterk fluctuerende monsters
door de onvermijdelijke verdunningsfout
dienovereenkomstig hoger is dan bij nietfluctuerende monsters. De oorzaak van
het lagere resultaat bij de 1:10-verdunning is onbekend en kan verband houden met de al genoemde onzekerheid bij
de volumeafname. Een monsterverstoring kan worden uitgesloten, omdat deze

BIOGAS_VERGELIJKINGSMETINGEN

Vergelijkingsmetingen
Additietest azijnzuur

Verwachte waarde op basis
van verdunning/additie [mg/l]
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Standaard

Gedest. water

ƒ
—

Verdunning/additie
Lineair (verdunning/additie)

Gemiddelde analysewaarde [mg/l]
Afb. 8: Additietest voor plausibiliteitsonderzoek van organische zuren van een navergistermonster

trend niet is voortgezet bij de volgende
verdunningsstappen
De additietest is met een monster
uit de navergister van een biogasinstallatie met co-vergister uitgevoerd. Als
standaard is azijnzuur gebruikt dat met
gedestilleerd water tot een concentratie
van 1.000 mg/l is verdund. Gedestilleerd
water resp. de verdunde azijnzuuroplossing vertoonden de laagste en hoogste
waarde van de additie. Wanneer de
werkelijk gemeten waarden tegen de
verwachtingswaarden worden afgezet,
ontstaat er een rechte lijn met een correlatie van 0,999. Uit deze lineaire correlatie blijkt dat er ook bij dit monster geen
sprake is van verstoring (zie afb. 8).

Vergelijkingsmetingen t.o.v.
standaardmethoden
De vergelijkingsmetingen tussen de
fotometrische kuvettentests en de bijbehorende standaardmethodes zijn in
het bedrijfslaboratorium van een mechanisch-biologische afvalinstallatie en het
standaardlaboratorium op het bedrijfsterrein uitgevoerd.
De meting van organische zuren
is uitgevoerd volgens DEV H21. In het
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bedrijfslaboratorium is gebruikgemaakt
van de LANGE kuvettentest LCK 365
organische zuren [9]. De voor de bepaling van het azijnzuurequivalent noodzakelijke hydrolysestap is uitgevoerd door
verwarming gedurende 10 minuten bij
100 °C in een voorverwarmde droge
thermostaat. Daarna is het heldere
en kleurloze monster, na afkoeling tot
kamertemperatuur, met de kuvettentest
beoordeeld. Net als bij iedere fotometrische methode kan het meetresultaat
worden beïnvloed door partikels of
sterke verkleuringen. Deze moeten
daarom eventueel door filtratie met een
0,45µm-filter of verdere verdunning worden verwijderd.
De meting van de ammoniakconcentratie van een navergistermonster is
uitgevoerd met de LANGE kuvettentest
LCK 302 [10] en de eveneens fotometrische methode DEV E5.
Voor de bepaling van het CZV
(chemisch zuurstofverbruik) is de
DEV-methode H44 en de LANGE kuvettentest LCK 514 [11] toegepast. Voor
beide methodes zijn de voor de uitvoering benodigde reagentia dezelfde,
maar de bepalingstijd is anders. Door

de toepassing van een speciale hogetemperatuurthermostaat (HT 200S) is de
bepalingstijd (anders twee uur) tot
15 minuten teruggebracht.
Afbeelding 9 toont de karakteristieken van de vrijwel gelijktijdig uitgevoerde
vergelijkingsmetingen tussen de kuvettentest en de normmethode. Afhankelijk
van de ingestelde meetbereiken van
de kuvettentests en de relatief hoge
concentratie van de te meten parameters, moesten alle fotometrische tests
worden verdund. De CVZ-monsters en
de monsters voor de bepaling van de
organische zuren zijn verdund (1:20),
gecentrifugeerd en gemeten. Omdat de
ammoniummonsters na het centrifugeren incidenteel nog een geringe eigen
verkleuring vertoonden, was er nog een
extra verdunningsstap (1:50).
De vergelijkingsmetingen zijn in een
periode van enkele maanden uitgevoerd.
Duidelijk te zien is dat bij de ammoniummetingen en de bepaling van organische
zuren, de beide methoden qua meetnauwkeurigheid goed vergelijkbaar zijn.
Beide kuvettentests zijn dus geschikt
voor bewaking van deze uiterst belangrijke regelparameters in biogasprocessen.
De resultaten van de verschillende
CZV-methoden wijken onderling enigszins af, d.w.z. ze zijn in de grafiek in
hoogte verschoven. Desondanks geven
ze de concentratieveranderingen van de
organische vracht in de vergister/navergister goed weer. In dit geval moet een
voor de installatie specifieke correctiefactor worden toegepast.
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Vergelijkingsmetingen voor
ionenchromatografie (IC)
De resultaten van de kuvettentests voor
organische zuren en de normmethode
(waterdampdestillatie en titratie van het
azijnzuurequivalent) tonen telkens de
som van de aanwezige afzonderlijke
substanties. De concentratie van de
oorspronkelijk aanwezige, afzonderlijke
substanties, zoals propion-, boter- of
azijnzuur, kan niet selectief worden
opgegeven. Om bovendien een uitspraak te kunnen doen over de concentratie van de afzonderlijke substanties
en om te kunnen vaststellen of de via
de kuvettentest of waterdampdestillatie
bepaalde somwaarde overeenstemt
met de afzonderlijke resultaten van de
ionenchromatografie, zijn verschillende
vergistermonsters ook nog door middel
van ionenchromatografie gemeten en
vergeleken met het resultaat van de fotometrische sneltest.
De monstervoorbereiding van de
uitgevoerde metingen was bij deze monsters door het lage DS-gehalte (duidelijk
lager dan 10 %) aanzienlijk eenvoudiger
dan bij de eerdere vergelijkingsmetingen.
Een eenvoudige filtratie door middel van
een plooifilter was meestal voldoende.
De metingen zijn uitgevoerd door
Ingenieursburo Lars Stahmer uit Bremen.
Daar worden wekelijks tot wel 100 vergistermonsters op het gehalte aan
ammoniumstikstof, CZV en organische
zuren onderzocht. Het ionenchromatografische resultaat van monster I toont
in totaal vier afzonderlijke organische
substanties in het vergistermonster: acetaat, lactaat, propionaat en n-butyraat.
De som van de afzonderlijke concentraties bedraagt 2.234,73 mg/l org. zuren
(tabel 2). Bij de fotometrische test is een
somwaarde van 2.530 mg/l bepaald. De
afwijking bedraagt bij dit monster 13 %.
De afwijking is echter gezien de al meermaals genoemde verdunningsfout (mon-

Vergelijkingsmetingen kuvettentest en normanalyse
[mg/l]

CZV

NH4-N

Org. zuren

Afb. 9: vergelijkingsmeting fotometrische kuvettentests (rood) versus de norm (blauw),
navergistermonster van een biogasinstallatie

Ionenchromatografische analyse

Afb. 10: ionenchromatogram van een vergistermonster met de afzonderlijke componenten acetaat,
lactaat, propionaat en n-butyraat
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Meettechniek voor biogasinstallaties
Component

Wisser

Monster met
vaste stoffen
Zelfreinigende sonde SOLITAX highline sc voor
bepaling van het vastestofgehalte

pHD sc sensor voor pH- of redoxmetingen

Veiligheids-inbouwarmatuur
SOLITAX highline sc

www.hach-lange.com

Concentratie [mg/l]

Organische zuren
Sneltest
[mg/l]

Afwijking [%]

Monster I
1.768,7
Acetaat
81,63
Lactaat
296,4
Propionaat
88
n-butyraat
2.234,73
2.530
13
Totaal
Monster II
1.227,45
1.340
9
Monster III
3.937,93
4.130
5
Monster IV
1.941,69
2.070
7
Tabel 2: ionenchromatografische resultaten van de afzonderlijke componenten versus de resultaten
van de fotometrische sneltest

ster met een hoog gehalte aan vaste
stoffen) zeer goed te noemen. Bij het
hieronder vermelde ionenchromatografische onderzoek waren de afwijkingen
aanzienlijk kleiner. Hiermee wordt aangetoond dat de resultaten van de kuvettentest voor de bepaling van organische
zuren goed vergelijkbaar zijn met die van
de IC-normmethode, en dat de som van
de afzonderlijke substanties die via IC
zijn bepaald, ook vergelijkbaar is met het
somresultaat van de fotometrische test
en de waterdampdestillatie.

Samenvatting
Afbraakprocessen in commerciële
biogasinstallaties vinden plaats in een
kwetsbaar microbiologisch systeem.

Alleen wanneer zo goed mogelijk aan de
randvoorwaarden wordt voldaan, is een
hoge, rendabele gasopbrengst en een in
de agrarische sector goed bruikbaar vergistingsproduct mogelijk.
Met de hier gepresenteerde onlinemeettechniek voor pH-, redox-, DS- en
temperatuurmetingen en de in het
bedrijfslaboratorium uitgevoerde fotometrische kuvettentests kunnen de vergistingsprocessen economisch, nagenoeg
real-time en nauwkeurig op locatie worden bewaakt. Op die manier wordt een
efficiënte regeling van de biogasinstallatie
gerealiseerd. Gezien de risico's en gevolgen van een onjuiste regeling van het proces in de vergister, vergt dit slechts een
relatief geringe investering.
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Meetset voor laboratoriumanalyses
DR 2800

LT 200

Kuvettentests

Compacte en krachtige spectraalfotometer met een golflengtebereik
van 340-900 nm voor routineanalyses en eigen toepassingen; barcodelezer (IBR) voor automatische uitwaardering van kuvettentests;
grafisch display met achtergrondverlichting en touch-screen-menubediening; net- en accuvoeding
Thermostaat voor standaard- en speciale bepalingen, voorgeprogrammeerd voor de ontsluiting ten behoeve van o.a. CZV, totaal-N, totaal-P,
TZV, organische zuren, metalen
Gebruiksklare reagentia met maximale gebruikersveiligheid; uiterst
nauwkeurige, beproefde methode: meer dan 80 parameters en meetbereiken
DR 2800 Spectraalfotometer met verschillende
reagentia voor wateranalyses

Installatie voor onlinemeting in een leiding
SOLITAX highline sc

pHD sc pH

pHD sc ORP

SC 1000 Controller

Alternatief
SC 100 controller

Roestvrijstalen sonde met gecombineerde IR-absorptie-strooilichtmethode voor meting van slib in (gekleurde) vloeistoffen in leidingen.
Meetbereik: 0,001....150,0 g/l TS
Art.nr. LXV424.99.00200
Accessoire: veiligheidsarmatuur LZX337 (montage/demontage bij
gevulde leiding)
Stevige, digitale differentiële pH-sonde
Inbouwsonde, materiaal: PEEK
Meetbereik: 0...14 pH
Art.nr. DPD2P1.99
Accessoire: handmatig te vervangen leidinginbouwarmatuur voor pHD,
roestvrij staal, 6136800
Stevige, digitale differentiële redoxsensor
Inbouwsensor, materiaal: PEEK
Meetbereik: -2.000...2.000 mV
Art.nr. DRD2P5.99
Accessoire: handmatig te vervangen leidinginbouwarmatuur voor pHD,
roestvrij staal, 6136800
Een SC 1000-controllersysteem bestaat uit een enkele displaymodule
LXV402 en één of meer sondemodules LXV400. Het systeem wordt volgens specificaties van de klant modulair geconfigureerd en kan op elk
moment worden uitgebreid met aanvullende meetstations, sensoren,
in- en uitgangen en businterfaces. Elke module stuurt maximaal acht
sensoren aan

Thermostaat voor alle standaardbepalingen

Stuurt maximaal twee sensoren aan

Kuvettentest LCK365 voor de bepaling van
organische zuren
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HACH LANGE services

Ondersteuning op lokatie door onze
specialisten.

Seminars en workshops: Verdere
training en uitwisseling van ervaring
voor de praktische analyse.

Zekerheid van kwaliteit, compleet
met standaardoplossingen, apparaatcontroles en testoplossingen.

Garantieverlenging met onderhoudscontract.

Automatische titrator voor volumetrische
bepaling van organische zuren

Kuvettentest LCK114 voor de CZV-bepaling
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